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HET VLAAMSCH PROBLEEM

Wal willfii VUuruiitjiïh ^ T)ji er k-is bwit in Vlaandereii

is vcjor adtivcn diiidulijk, Gtx:n wuvk ^aa,i vourbij of er

worden teeketien van önmst xiit dit iand vernomen. Nu
etrib k-i.-^t men dai. i'udjjiks oUk \^pttf!n die men i>p het
^bnïil Jef faalregtflinp rn Bc lgii' weel r<? U:hlaan hf'i Nefl+r-

landscli (iwn sdijkwüafdigc posiüc JiiuC Itti i-r^uisdi in

tle uiün|>en van hét staAtal^vcn verkreeg, das weer boon
men van btooIp betoo^iiniit-n wjiailtij fitwuigoien of vcruor-

doelden wnrrlm K^-hiildij^d, v^ui haJf-v<Tvla*»mschto Uiiivr-isi»

tfflten dk d<xj[ ói V\^;i\i\n^i'n worden ([tboycol. van iii:i.ir-

rtgelenderBclgisc^hi^ro^jt'f'riufi ic^n afsclicidijigabcwe|^iiJ|^H.'ii.

^:ir- -nnd tu^sdit-n dv VLinniit^cn />|f t*-ng|iv^t^ 4i^flkftïid?r

l( liji . iT il- ' Tiin h ri /ij in \^j.uld^^:r kampun.
I'i J.j'Ja:l>,ï-li iJuidu Uuilcriïilaander, tui do Bo]Luid«l, die,

\ioe vaag dan arana ook, vocll dat er daar in Vlaanderen
itts g«schiodi dat ook voor (L*- < igfm ctiltuur van beteektjius

U, vind" m ^-fit ?.w ijnKïii: vtT^chiidt-nlivid p^cfw Kïei

ullutJi Lajj juj de v^ristiuiknidp (jtoepeeriiigtiiH jiaitijuii tai

ï>chab -ringeii niet uft elkander houdAD» en begrijpt hij niet

boe to velen, wier U n lo' h samen sdiijii- ii te loujieti.

plli-iiid<:r £00 hefii^ lKsttijdr.ii. maar het kiiraktir van
iiti streven dvr Vlriniunj'^ blijll velen ten raiul^tl. Dat
het gericht is op ren hersteJ der volkstaal adennwesten
v.'i ] <\uuUMjk, dal ; I

' '.,1 nhij ' iilMiir rl* l"'d'H.li[it:en liei Ir,

wil nii?n gaiuii*' Huniimunn, ,d lK;,iijj-t nitn dik^ijU ihj I

goed wal hol „VlaujiLicli' t^gmhjk la, raaAr in t iiauue

wband dat tusficiNrn dit cultonel streven «a 4e politieke
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actie, waarvan men de heftige exphwies van ti}d bot

verrn'tnil. blijkbaar U^lA.it, onuri:,! i ii l' v< n gr

Ik wil irarJiïen iïl Uii vcrbjTnl «i-jiiji inzE'.lil il- ^even. En
om, bij hel btlicbtun vim cnktlt ^jjdtn vaa hi:t intknirtiid

gecoTOpticMnl Vlaamsch probleem, een ricbtsnoo' te hebben

ia bet noodig t^t r.i Lt i algemeen kixmldtrvu bet Vkamadi
streven uiteen lu ictlen.

Nu bi^bbt^ii de Vlammgen btt Ueii bujl(;]k^l.i.,u<Ui.i

gemakkelijk gemaakt inndit in bomie beweging te verkrij-

gen^ Hen hcefi de mc«st tiiteenloopeji'1< r.^i hrijving^ er-

van c^ifcvi-Ti . Dii ligt aan vektiei r.iM' n Ten wrstc

liHjptjn dt: mecnm^en tuagchen de V Uimiij^lü Liiiu:n,

EOoals m aQes wat de gemeaischap betreft meent elk dat

de wijze waan>p hij de zakoi ziet de ' <iiksvij!s

— de eenig jmste is. VppcIt i* »t i ihtliUtltc iijdc aan

de kwestie die hoe lai^^vr hi^^nii^Li i.<i> >kii voorgrand treedt,

en wordt de opvatting die men van bet proble^ in tija

gphrf'1 fii I 'J Hikwjjis mede be[*ari]d doOT de hmidinp die

niL-n i'NUTcnt de opLceaing der poliüd» kwestie wenscbe-

Maar de dgenhjke ooraaaJc van dc verwarring ligt di^>eT-

Zi] in ei-n i niiardiKl»-id van dfn \1aam5cben ^ceat

dirij *nj nuf; V" ['i* r ^ullt-n rml m'i li'M
, *'n L|:iar7iLll' n li-R'-lLr-'n

te vtrkUrtn. Hei bri^k ojii synThciiM:h liijhkrti v,iu dt-

meeste Vlamingen. Ik het niet opvaDend dat Vbundcren
loo vwl kiitLsU'nii-tr>. 'W tOO W' .n\--j. Ircrdt-n vootibrcngt.

zOü wtinig grrx'ti' ondememt'r^ 'k - Lii lu-f^it r.ijw kunst

niel een zeer ijpisch kaïakttT : hu i d.a /ij nuur uiinmni

door de frischhdd van Mhildering, door klcnrvolhcid en

si.^ninnj'i:, rUm door begrip van problemen? M'.ri l>cgrijpe

me wel, ik knliiecr niet. ik stel sUlten va^t. Ztli Vliiming,

weel ik le goed hoevet-L v.i] ajii die zmnenvollu-id tedankcn

hebben, om er smalcaid op neer te zien- Maar voor de odgi-

nalitcit van \n-{ detiki^n is zij fnuikend, wanneer men hür
niet in verblind brt-ngt met het abstmctc begrip-

Ntt ÏB dit iibïtracte b^rip op zichzelf n^ituurlijk den
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Vlamine ri^^t vreemd. Ik ken, buitten lio üuiischcrs gtrti
volk,

iwt geestelijk leven spoelt. Maar die beschouwing bU)fl
een bö'tjc \TCpnnl ^.m 'k- wt-rkclijkhcid van Vf Wen.
Waiintff alïlian^ mki-li? Duiischers veimochtcn U-wnt^
besohowwing «n zinncnievcn tot een systeem te vereeniat^n,
I- 'l;a tot nogtoe aan geen Vlaming gchütt. Het verband
luswiicn beidfn wordt niet ^eleRd.
En op hot verband komt hi^i aan. Waar b«t ontbreekt

kan bnv.b, ook van een „Ihnme" der Ylaamsdw b&Kc^g
geen sprake zijn. Het is dit gebrek aan verb^ dat de
meeste vt rklririnepn van hc?t probleem mank Kaan

Zoo bt vu) ,11. vtvl gelieerde opvatting, die ook in Nudtr-
lud de publieke opttnie betavWd heeft» niet» ander» dan
aen mctli^LTiw ht to,i. tj^ .-^ mt-cst in het ong toop^ide
verscbijiist-ltn, i>ej* nL .S.iT -l'- Vlaamsrlie bewreiTK.- een
taalbeweging lou rijn. Kiiujurlijk >[ïedt de taaJkwestie
er een groote rol in. Om de eenvoudige reden dat. naar meor
en meer erkend wordl, de taal vfH>T h<'l /lU-^t.itulig beslaan
vm een volk van recr Rroote ben^*-krnrs is Maar wanneer

alleen op het spel stond, en wanneer hot doel bereikt
kon het'len wanneer wij een ïn het Nederlandsch vertaalde
buitenlandscht bt s^having m Vlaanderen verki^^ badden,
zoa deze stnid ut.-) w;iard ziin Rosiredrn tf wnrd-'n. Dit
wordt sind> Nu , n SiraWfïn iloor de Vlajmsdie luidisrs
van dc meeat uiteeuloopendc schake«ri&g erkend. Zonder
dal zij tchïcr f,u-'-\U liitrrbij consequent Uijvoi.

Misschien, dii nn.^-ht'n baakj<-5. kijkt mcti np wanneer
ik van laalLt'nhnid in Xlaandereji sprwk- Want zoo gering
IS de kennis van de toestanden in dit greoagebied der Neder-
Undsche cultuur, bovoi d- . M^^rdijk. dat men Vlaanderen
dikwijls aU een iwi>ialic Uivi Ir. >rhnuwt. Or-k dcM mtvnina
is trouwens v.tii .ntii-\l,uiuiiLiit: zijde, gepropageerd cn
ik Tal er verder d<^ op terugkomen. Laat ik voor het oogen-
bbk alleen ze^en dal dc officiwjie T'. . !i- MatiMiek
uitwijst dat in Vlaandefvn ile^t« U % der bevolking
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eenig Franscb kent. waarvim 2,5% bij voorktm 1

spreekt. Terwijl 1 .9 % daarbij nog cnkd Fransch i^kt.

de tal^T* Wtahdw «nbtoiarai io Vtaawicreo erbij

Ik Doejndt! ^Ic „\'an Nu en -Straksera .
Deic voor b*t

Vlaamsclie geeatedevcn in de vorige eeuw Jtecr btUngnjke

bcweginR wier literaire belttkcnis door haar leider Pn^i.

Aug. Vcrmeylfn in ™ der boekjes dwr wric „Van Gt^lit-'

tol TimTHcrmaiis in zoo helder Utht U gesteld, beeft m
VkimJtfün verfrisscheid gewarkt. Prof. Vetrnrylon, heeii

ten tijde van bet bltwiüidpcrk van „Nu «i Suak-^' m ecno

Kntkk der Maaiti.sche Ifewesine" terecht rac^t de ïabI-

Mlitiek van dien tqd. den spot geilitvtn. Maar dc Va*

Nu en Strakscra rijn idf in de tcgeoovergcslelde fout

vervanen. Voor hen was h' i \^^Amsch probleem slerJits

«m c«ia<qii(:mi<- v;m iiin.'[i>fi^L h.' Icvpnabescbouwing.

voor Vettneylt n^ van een wan i istJiik anarchisme - dat

hij trouwens tien jaar later al lang bad afgelegd. De VTaam-

sche bewtging is voI^^ti'^ h.T, slechö de getUïgtaus van

4U \lA:ini.schf' pcrsüoiüijk1»:ul.

Wil vticlcn ona Vlajnuigtii en Eullen dit door on* *erk

loonen aldus hiiddc hun wd wat zeïfoewust programma.

Dal ..nderlusKhtti V'o..msche geme^achap baireigd

werd i\'^'T pohïickr vu ^. . siAi]kc tactoroi, en dat het voor

een volk diH in nood vi-rki-crt noodauikeüik ö iJweemudde-

k!Q te beraroen. werd niet overwogen, omdat bet iuft in

de kdiwalistisdw- leven-s-iivalliiJK paMe. Niel Ion oiim'hi,'

heeft nirn -Ur Van Nn i ii Sir,ik^tr^'\ naast trkenoing vjii

wat zij aU kiin&ionaiir^ iiuUvidueel presteerden een „qiuc-

tisme" verweten dat funest bad kannen worden, u .nr-M r

niet de eenvoud volkwMosdben tneer oog voor dc harde

>1 Iba ul moeteD iDeRBnn dit er dm f«D ifMUehuIdJ^Lm

ttnordB HaliMHtor. dit, ^ij diA i« hu» Vlü-mfcJ» dltoieH

dotrta -f. V .^= ^ :m> f^*^ """^™ ™
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realltdt li;i(M. II .,:i'T'^rmd dan zij, tm, Wj gebrek aan Icïdcre

van brteokt'ni'', .iltli-ins 'h-n i^f-st vin verzet handhaafden
die in de mnstandi^hi^dcii wuünn tlr Vtanuugen leven, drin-

gend noodl^ is.

Het 19 li ir !< lijk dat eCkc opv:iniri^' i^njtrent bet koraktrr
van hcïfiLuii [II Vlaandi^rpn pt-s* hn ih. iIh' op een dcnjthjUe
iti;»x[ier gccoostructrd wordt, sU-clLs gclitt'! wülekeuriË ihüeI

blijven, hechts wn Terklaring die met deversChiLtendevor-
M hijnsclen tÜe de eigenaar^ligt i,TeM' Mjkorn p^jLitickepavtie

d'-t Vl;*minüen rekening homlt kiin kaïii hcbb™
Ach UjVLii dil bluijt-subjectieve standpunt te verhefïen.

Ook een det^lijke veHdarioff zal nog steeds subjiKitieve

i'ErTiLi i-Ti": bi-vulU'li n.-LL' /ij nOon mitaH#tr geVUtJ^k

\\ dki' iciit-ji ln tlL ttu ^^tlieont' "óüi Vlaam^he beweging
OU te verklaren?

\\ Dat de bescbiivin!:; n. \'1 '..niliTni i;. !»[, is. *'r ïkh
Kpcn algcmi'rt^e bt-sf Si;'. jMi . iiJ4;jii{!btjj] injcli [uilïiJf bi?tfl

i^'-vonnd. nkiiir il.ii .k .jf-ilecten ouk in meer ontwikkelde
niiüeus worden gesproken» en de traditie voor vMvtf ïitj

bestaat zinv- r -'i-k is.

2', dal dt /.' ]]. t il gewoonU'ii ^tiiiiK^il. bjkJi^'id

oorstïronkt'bjkiKiiJ. maar ook Jiei
t^^

ljrtk aan vtriij-

inng hcblïen, <ïok in bdangrijke centra, die moti elders

ikK^t^ in it;:' ]>
;

^
' ^ l.iataen vindt. Dat tr i lu< ris vde

Vlamingen, vcicl' v.in dit jiK ivn mindtT^s j^irdiebeid

aan te ïien, daarover oon irkt-ïi- ni^tnonienlieid hi>

toonen.

3", dat er bij de Vlamingen vrij sjgmoeti n ji k^ io

m iiici> w.ii lu- ii o|i ^i-biOLl ondtniciznii.

gesteand VDc[t door de Irnlp van den slaat, dat er, kort
goEegd, wdnig 'iiAschea den BelgiHdiezi «ta«t

en dr V!:iains*lM LiL,i.ac* JuLppfj-

4^. da[ dl- Vkimuigcn lot ootevrerli-nhttd der ovcTgroote
meerdedtcïd geiegecrd, oadvnmen, grvooniit en gedrild
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vtorÓcn, grooMd«ds in een taal oi ca ge«st^ bun

vreemd
5". dat de meeste indostrietle ondemenungen in het

beïit tqö van vreemdfiUngen, cn door vreemdetin^en

worden beheerd, tn de Vlaminp in hel adgem&et^ Id^w-

cndemcmiiiptn lot cea giyed weritend e;i Tl -
!
w«t te

raakcD, en vwr ioovcr hij lol 6e econuiuü^li lielci gc-

Kitueerden gaat behcioren, tich gemalüu^k Iaat verfmn-

ichon, zondvT Irouwen^ de hwtbüviui gmoemda tigfiO'

schappen te vtrlteien.

6'. dat de Vlaming wel ecu hardt werker is. die met tegen

de vefmocdeola opziet, maar in twhniscbe kenma en inteOec-

tneel begrip l<rn achter staat-

7' dat hij TiicX in sla.^t is, alhoewel flyrië een demo-

crausch regeeringsaU^Lsel hevfi. cn de VBH(|En de meer-

derheid in Bel^ï vormen, hcrvonningen door te letten die

vrljwi-l ji'ih'ri'ï'u v.i ,- 1, l;?lc acht-

Kk'im-ik ini-fv. k beUngr^te verscliijnsoko die

tot hel Vlaamscli i.ri.i'U'im béhoorcn te hebben opgesomd

Dc vraag is im. hoe rijn aïde/efdïeci onder een algemeen

K'^/ii lu^pmit samen te vatten ? Zijn «j tot eemelicle oonaak

li-uii: tv briTci^n en welke is die?

KunnLii wi] dt'/e ooTTaak vinden dan zul een verklaring

van het karakter der Vlaamsche beweging on* gemakkelijk

vallen. TmmerH deze hecfl haar fio-'l U'r<.nkt wjumeer in

plaats van deze t". - t r rlon dii-, hei^ij anachtoni^tïsch, hetig

ftchtcrlqk. heiJiij ,i i iinaal ujn. er een is ingetreden^

de aJgcmeene trekken vertoom vun hrt maalMhappïlïjk

gebeuren van ' -ih^'j lijd in axidtro Wusi-Kuropeiiw^hi'

landen. Alles wat vi:rdïJ' ais doel van hel Vlaamsch 5irL'\'en

wordt gesteld — want dit gebemt op de me«t mtecrt-

loopende wijze — lijkt me lonter snb}ectid en willekeurig.

De Vlaamsche ht^wcgiriK is i^n'n paniKÖc voor alle gix-iti-jlijke

en sociale noodcn die in Moandcren bestaan. Haoreinddod

IS : iida^ overbodig Ie maken, en dat ial zij gedaan hebbïo,

wanneer a^ land en volk heeft griradit op een jmnt, van
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'vr,,niit een verdere nutnikkding mogelijk is, <J» panülel
[1 aarj iXïv ^ler andtire htn omrincrndc voQutTED — en

IJ jLitt iüoaii lül nu toe. achteraan hinkt —
Ik tol desGe gemerasdiappeiijke oorzaak voor loi.vtt

lij mag bestaan, trachten door ti.' ilringffli- door een kritische
beschouwing van dc verschillende vrrklirin^tn die van
de tx-wtgmg ïijn gegeven geworden. W'ij zulkn vaststellen

dat velen zondTgen door eeniijdighdd. maar rullen in de
ffl^H^^1^^^ h^n|»^1^'^en viiidfn voor een eigen „theorir",

l^> Wi} nu l t'en Kcv|t'uf;eld wtxjrd vaw Mgr. Mcrcier.
yW- uoi»rluL-hïjgu en geleerde Ü'aaLsche aartsbitóchop van
Mechekn. Tegenover een van zijne priesters die om lijn
activistiMhi' -ympnihieen nflar Hoïland \n-u\ vtTbannen,
formuWrilt luj dr opvaltin^ die iti vi.-]e W'ia.ls4:!i*j krinRcn
cmtreiii de Vlamingen nog bestaat iii de striemende wwji-
den: snk d'nn peuple né pour régner. vous Atcsd'on
pt-npk lu" [viiir «nnr". Ik (Waal) ben van eon volk gt-
ï-UiJjuii urn u- hcCTKhen, irij aijimine) zijl van een volk.
^<r|jorcn ojii U' diewM", Pe/Aï v^-rklaniig, men zui het moeien
toe(ï*ven, «taat alleen sterk - . , , door haar naievitdt- Wan-
neer de inferioritdt der Vlamingen werkelijk eon ingeboren
cigcn'ïchap was, z^^udcn /ij nooit in staat geweest zijn.

licli/elf Ie ïegetren. l»it is niet het geval. Todi is er
ook in deze stelling een element dat waarde voor ons kan
hebben. Hel \s toch een opmerkelijk verschijnsel hoe dik-
wijls en hoe hnt; de booR^te amoritpit in Mrinnd^ mn door
vicmndelingïfn i.s lutgeoefend geworden, en hi».- iH^irekkdijk
pediildig de VlaminRen vanaf den uitgang der Middeleeuwen
d.!/r. .Mrvcreinitinï v ,

. mj,-, van Oostenrijk en van Frank-
rijk iii lffwn vordr,iL:i ;i. / ni lajifi men hen in hun pm^nntMal
en j^<'n3t- jih hjk W. rjuu i dwarsboomdt- Maar wicmcfiit dat
de Vlamingen geboren zijn om te dienen, ziet deze laatste
reïLrictip over hel hoofd, of teil haar m-i. tc lidit.

Men kan zeggen dal de vrrkhirinp die dp bek^^nde Anl-
werfisdiL' burgemeester, Mi. b. van Uivmclacn, van het
Vlaamsch proUeem goaft. een venwakte fomukering üi
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van die van den Medi^dwn aattsbïasdiop. Een tortm-

leering i*wrin het hoooend karakter dö -t^^ vrr^lwpnen

is, taaskr die in wT7**n nïel van hiuir viT-^rïpih. Het

Vlaamsrh volk. /^zgi tic liwr van Cauwolaon. n riek -

en Iwt dpd dff VTtóinsdïe beweghag fa de ctilhirafile gewad-

vordine van hel VI volk Ook hier. ? i rit-il, maui

ditmaal als verwor\'''n eifien^Htap v-arfit-^tvltl. H'-^c vcr-

kliirinc omzeilt eclner de moeicUjUhcid- Wd Ls hti juLst

dal niijn van de Vlamingen, tengevolge ven Inm toestand,

niet mag verwachïcn wat y:j \n normak omstandigheden

als geion-lrn /<nid*-u prt-ï-tcf-n ii .
nmcir er wordt oniM ver-

klaiing viii dien locstimd gi^vraa^J, niuï om een vasUteUïng.

ïïj hwft verder de feut va» alle physitrfoglsche omschrij-

vingfTi van maatschappelijke prohtenco, dalmwittd^'
lijk niï kan \e.7.*^Ti witi men vnL

Hit^nuin vrijwt^l tegengesteld ts de opv:iiiing dat de eigen-
'

aardige toestand van mindrrwaardi^wid wurin de VU-

mbfien lich bev^ir^U-n, vrrkhi^ird moct wordrn lüt hï*t

fHr 'Ut He VlyTiiiiij?'[i j- h-i-'V: worden onderdrukt, m
door (M'n ojii^ftulijki:' jhilnii.k dL-n staat m hünne fei-

telijke ontwikkeling belemmerd- De \TflamschG beweging

is d.iTi dot 'ïtr. vcn naar h-^n^T-'l p-n hciv ilicmc van hun

ïiïivTi iUs volk Nu ?iiT> 'T iru^ r-I.ULtl verst:hilknde inctoren,

üii tïj worden in de l.iiLtsu ^ïwda talrijker, dieop onder-

drnkking adk^nen te injven. Waar een volk ondjink?. zim

vrijwd dgemeen iiU'^i^^Iniklf? ^-il Re'^n honKur

tn t-iff^m taal V.!-: vi rkn|E;p Ti fii in het Middelbaar i^:,'M ^Mj-

(wat in H<»il..iii. t^^mmtsmm en H.B-S, is) de mR*ate

vakken in een vreemde taaï worden aanst^ï***^- i"" ^"^^

gerecht, ajtbaiu nue \'i>or Oe <ivU^*- procedure in hl-^^c'^.

instantie, in liiid sprL't>kt, die een zcet groot deel dt-i

bevolking tiiei -1:1:5 verstaat, en het volk mÜltair vmdt

*> Hel lunt m utD» nd< iTtwht op M Jnn. TW< - ..i. .,-1.^ iri.

Trouw, VcnlM. kn de _nfd" vu 31 Jim.
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gcdrüd in een tul die bet niet vrjsm^t. Wur ajn «xh
nDmücbp belangen worden vemabtied. Waar VUamsche
leiders door doïwnden als KwHlarip prkïnd^ en wi«r rrrlijk-

hdd en ofibanliachtightid d<Kjr vnjwci alle Vliimnj^pu, en
uJfs door ten Wudsch-Bel^isidien mmuter van justitie

werd erkend, Et%-anfii?n zitten cjf slechts aan ei^n /warr ge-

vangenisstraf ontsnaptoi, dtxïr oitwijking. Waar hondt-rden
Vlamingen gebroodroofd werden cn bfijren, alleen omdat
Etj a4Lnh!uigfra waren van een bepa&lde politieke uplussing
van df pii^iiti*? wi.-inii h'.-i l;md/idi bevindt AV'aa.roi ii\V i.iTsch

sludeni dit pen Vlaming levensgpvaariijk verwondt, na '-nkele

dagen uit de preventieve hechtenis wonlt ontil-igun, cii

niet vnn de Univer^teit waar hi) studeert verwitdeid wordt,
ma'ir wel verwij^cTil wofdpn van dif/i'IM-.' t^EiviTsilpil

leven ïtudcnten. leiders van de Vlaftm*irhrrrn-j>in,ini'^. lUt»

tegfti een dergelijk optreden der Waabdkt^ mt'di>iinii.nirn

|wi]|r-n prolLSteercn : en een M^uiiing die, auigevoUen door
ct'ji Wiii*b-:h fasdst, dezen doodfidiifl , /wiiar K-^^trafl wordt-
Waar tot lel/fi de stoel van familie i-n \'rii'ndeii, die een
grt^oi Vlaming, H, Meen, die in Nederland fCiliiildïgd

wtrd 9is stichter van het Algfimrn NederUndseli Verbond,
naar tii'i graf begddddfin, door politie wordt niteen-
gedm-fn en in den tijkwagen revolverschoten worden jfe-

om bet verder rijden te vertunderen, daar komt cl'ii

dergolijke verklaring begrijpelijk voor, en tal men moeten
ïni'^cvon ilat hW de staatsmacht althans nifl wnrd» i^in

g- wend, Eoottis dit bi] Eeifn^eermde en vrije volken ge-
schiedt.

Maar dtJte verklaring lici over het hoofd dat dete onder-
drukking niel gesrhWll dtujr tTn overtiei-rsrhentlc mnm'iuï-
hHd, die uit kracht d*ir wapei;^ regeert. Helgit tvn denïu-
mtisch geregeerd land, en dc laatete sta4> die het in die
nclmn^, na di^n oorlc^, «tte, hct ti hei Blgefoeea vMr
vituilij; kiesrechï voor maniirrti E'^hnchl

Mi-n moet nog niut Uiud /ijii vixir de Jacuncs dju i.ti;

tdeinocratibGb hiwrtrtael, bi ten ^rlemcntair systeem laat, met
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betrekking tol dm ïnvïocd van hot volk op dewijie van

r. r. rii^n kan 7.*^^ wel mden flat in evEjiaLi in

ttu'.-U' and* rr Linden veel door de rcgeenng wordt verricht en

düor htft jfjikiiient bekrachtigd, watdoordekiezCTSTiietj:;.

wild wordt,men kan ook toegeven dildeeconomi^i-'hfjniaditt-

posiïif^, die iti df politidfe dfmofrarii'. on^ebrcidcM blijvpji

vonrthf^T^ian, i^n invlocd kunnen uitoefenen op den laat,

^smuiiisU'lling vanto pariBOTeniendawijïCvan fegperen,

die vooral in «Iflrk ontwikkeW itidustrieelc linden ïd^ "

OftOfhlbaar maar verreikmd ïs, en tiïcb tfn^K^'^^ï^

tegenargument van bet slembiljet iwajir wiiogt tegen de

ondürdrukkingstheorie- Wel U de politieke machtstoestand

der VUmingen veel minder Riinstif- dan in het buitenland

wnnli ecmfV'ncï nmdat /ij wol e*^n mf^^rderhfid vnnnen

Kgtnover de Widen maar deze me^erheid betrekkelijk

gering h. Eoodnl er b.v.b> in de kamer van Volksvertegeo-

woordtgers 58 VlaminRen staim tLgcTïover 72 Walen, «t 26

afRevaanbpdpn van ln-t A rmndisaenu-nt Bniswl, en dit door

allerlei factoren ^terk vcrfranscht ^) gededtc d^it bclgiAche

bevolking dos den doorslag geeft-

Maar rr komt bij, d^t de Vlamineen niet in volle

gebruik ]it bW ji e<'m:i.-ikt van dcontwikkelingsroOgeliikhc<ien

die du provmciïde tin gemten lelijke auiiwiomie. van oudi

een Nederlandsch patrimonhim, voor de bevordering van

het ViaamBCh cultnurUven bevatten. Wel i- -t in depro-

vincie Antwerpen na don oorlng vnnmaTncüik É^nd'.-r\lELamsch

nfttionaliatiacbï'ii iiivlficd cn in sommiEt Vlaamst^hi? gemeen-

len, vooral te Antwerpen, onder invkwdvan hel burgemcester-

scbJ^> van den Heer Mr. f '
.
Cauwcl^rT? • ii -V-w w.hepen

(wethouder) v.Nir Oxderwij. i|in heer iJr- L. Huysman*

(den bekendfn Viaamschen s-xiiilist) veel verbeterd, maar

dete voortwekton blijven vooralsnog voorboeldei.

Het blijft opmeritelijk, boe dit wapen der antonomie

*t VcrfranwM Ifrwl dit ! ^ . .il^ini; djt nil rtn VliinHch

laiJlni voDnhoinfuulDnacblh4itf nfq dP«cUjkïcb levnvp Frwtcbm voel
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dat in het ÏEmden nogbeter bewaard werd dan in het Koorden,
cn dal on^i' V'i<in,';i Ij fs wio handig wisbm te hmteenm.
de Viamki^;ri] ^i /e ontglipt.

En cintJelijk. hecfl het persoonlijk initiatief der Vlamingen
InnRcn - If k tt geschoten om instellingen die het
VlaaTii-i h liopii.lijii b<?vord(Tcn op te richten en vooral,
lot hlviA [1. i uijgt-n eii m 6Umd te houden. Lan^e jaren
lievft de tegeiïstelUng katholiek en niet-katholiek [vnjwel
uit^hiiirnd raligïeu-i nnvrr^( billi^'rn) t']kc vruchtbare sarnea-
uprkinf^ iiji a\\ K.'hird v.e iuL,a*r<l. t-n vwlde men zich in
den klti[u u-i krm^j uimudLUg. Ijisttiiingen ais liet Willems-
fCAda. waarvan ach later het katholiek Davidcfonds &f-
vht'iikte, genoten te wonig bUivende bdan^tdliiig en
^ti.'iulcn to vec[ itp j-ich zelf.

Ouk lu!;r i>, iijdtns en na dtu oüilug een veraxidering teo
goede metkb.w. zonder dat mra echter reeds van nitbuiting
van alle mo^^HijkT; l i I. i- ! :rk< n Ri-cds vóór den oorlog
lorgden dc'_ vri -

:
lli iulvï VU^miitJic iMct^linKcn van liPt

Algemttn K&k r iaudsch Vt^rbfiml ei^nigsiuia voor gtt^itelijk

contact tUÉSchen alle VlaminRen. tijden* den oorlc^ uitte
tich ht}t itr^anisHirii vi r-Tv LMi rl- r Vlam^igen b België in
hel grorjii^di o|)ui /'Lf<

4 II yui^d d(xjrffevrv:rde werk van
Volkï^-plxiuriiig, < ii a.m ln'i front in de aale van het Ka-
thi 'lick \1aamTCh fitudentenseci^tariaat dat wddra in zoer
r;iHii..tIo rii'hiiriL^ fvoliiirrHl' voor het ^i'cstclijken religieua
li:von der Vlajiu^thr ^ild.ir.Ti mT vcïd Wtfckcnia ha^i.

Na den oorlag U^-ii lui i>.ai[iulier initiatief der Vla-
mingen een nog breeder terrcin betreden, ondanks het
p''van^:rnnenii n en uitwijken van vtl-- ^iLt.Ljn^ht Tdders,
^itr krüchïoiL men 'l^iardu'ir noudi; nu-f-t niis':iii. Kpn

l^ftar VlaantSLlR Ij.ijikt n ,u vertekcringsmAAl^ichapiJLjcn
ontstonden, een atgemeene Toomtenbond voor Vlaanderen
(icpj ii (Ir' fransrli-i /iii^l- Ti iiriiii^ Club de Bclgique inj,

vtrsdixUtnde Vlaaiii.^. hi' jMUU n werdij] in stand ^Hiouden.
embryo's van vollciumvt^^ittil^l verrezen, een \'kt.ijnsdiP

tbolieke Umversiteit voor Vrouwen (die eigenlijk niet
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wd andm dui eei goed georgani£e«nje Vofinumvn^ileil

is) de Vtoamsche wctentrhapp.'ljik*- cnngraaon kennen

groc.iefïïn h]'M i1;iti vrn-"j^tT,i*ii ^ïaar goede Vlaamschi'

looiirelgeïtlschj.pi>cjk wi^.[Lii een bkieiend leven te bfreikeo

en nog onlangs le«den de Kathoüeke Ylamingep den gruiid-

skgvan een insiilum vwr VlaatnwliF le<?rgwigcn te Leoven

Om tnkel h< t N hngrijlLsto te nutmcn,

Gtveii dfzt iüiielUngen ten, de verbaudingen in «au-

nwHÜnp houdend, verblijdend beeld van ophwi^ van «ag'. ii

cn^ni- " 't^n dt-r Xlaminjji-n, vooral aJi mi5i Im*-

denkt li.i tlke steun van buitenaf motltn missen, öï door

de Iklgisdie politieke en ^tdijke autoriteiten eerder

worden tegengcvrcriil, loodatb.v.b- de e*bc*l Waargemaakte

oprichting van een Kal>itili*'k VlaArnsth tuUegc (b';t bwt

mei pen Lyc«um ie vergelijken) door dc Abdij van .\ifligL"m

niet in wvuUing kon gaan, omdat de aartsbbachoppdijke

tocslemimng hardnekkig geweigerd woi^. de beschdden

a!motingcn dier inTirhiini;i'n rv^-:^^rbij aïlirn de toeristenbond

een uHïoiKk'rujf; ina^Lkt) U wij^on Xixh mcdt dal tr aan dc

Vlamingen zj.'lf ook oog wat hapert, loodat een verklaring

Tan de Vlaamsche inienonti it alken uiï dentnU'rdnikking

door den 9ïaaI niet vnldoendf kan wordon geacht. Wel kan

men w^gt^n dat de Vlamingen den staal waarm ^ij de meer-

derheid vormen niet bdie«rscben, en dat de staatsmacht

inl^enderi tegen hen woidt eibruikl, maar de Vlaanwche

onmacht in dezen blijft nv<-rkbari:L

Ik kan, na hel gezegde kon zïjn over de opval tjiiiï' n lij»

de Vlaaiiische toestanden willen verklaren hetrrj door e*'-

brckm in de orgwiUatie der democratii ' 1' 1 i

besïuan ovrral, 7oiider dezelfde funeste gcvulniu h iü L

:

of als eeo speciale uiting van dc algemtsmc kapilalistiai.Ii'

onderdnikkfng zooab door de sodalietm wordt gei»gd.

Ook öj die aan die kapilali'll^^ be ondeidnikking n-l

^LLaIl lutb vuor ïii.'l p"" '^'^^ ^'""^ '^^ kii[nlali-|' :i'

maatscliappij nici vtmnudut. ïooaU iddera, n-ii dgtn cutmui

op ie bouwen.
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De trkoTtkomiiig. van oBè besproken vcricïarin^en van
<lv Un-^j:iiviea in Vlaandprfn ^\ m ^.'fU'pi'ii in hi l g-^brefc

;t.in Tii>l<>ris<'h iwr^ix^ tif-f dal <le^e vi;Tklaringi?n viTtooncn,

ANut-n .... bij M^r, Mt:n:Li:r vonikn wij ccn lichle aocdLudinE

, in deze richting.

I En oochtbons. w.inr.ofr wij de VbwmdM bewe^pog
R t^n den BchtergmnU der VlH'uirnprhc hwlr*rio plaatsen
' dan krijgt uj ocd reliëf d^t on^ m ^loai ^ttlt hed «at nie«r

te verklEuen dan andm hrt geval is.

Pi' vi.<ir:ir<L;> iL. ik \v< . - reeds op, bèblWD' Aaads de
>LH:\'i:rumi[Lit Vjii vrLiiiidL' vursten vrï] geduldig v*r-

dragen. Georgüiiisccrdc en «verlegde pogiogeu om ^distan-

dig hun staatsvorm te kieMn ^jo In on%6 geschiedoiü
ie]dznsaa^ En nodhthana, welk een kl- nr brengen in de
gcïkhHrdriiif. dtT ZiiMclitki.' ^Tcdi-i l.uiJt a dr op?itin J-.'n.

opri-Kfrt'n en rcibfiliCï' \;u, y^iii nK-ik^iuniigcr fij licbbtn

uilen een geme(9isdiappelijk karakter^ 5teed& ;njn xij bet

verzet vari I ' ii In' Iking die menbarepUata^ki.' ^iiFf-t-Ln-

digÏH'id nUT, I
1 Tjn I J Wil riniii' riifn. tnn huur tot Cöi ur^fi l' if

ecnhf lU ï' < tnirAh/eer<'u. Ailu riï^tTKitrs over Vl.üUideren

zijn op dc provizitiale en gemeentolijkr zelfitandighudutD
dl r bevolking gesuand, bij faun hervcmran^ogingen.

T--CI ik k'tn in dp a^e^'^ieenc maÏALhC in Vlaanderen, ztioals

thv i\i lU: grootr: iiL.LSsa tct uiting komt, in da frondc ti^en

^de ovprheid, en in bet gebrek aan contact ttiflftclien Belgi-

HkÉp] «taat m V1a:iTK-r ri.- Tnaatschappij, niei li - ''ien.

^BE ala een ^iwirt/nnii^ vun rtiT Vlaamsch ii-pm

centraliHitie, In iHitov[i.di:iihi:Lii geroeid, «.luk m dt:n

Belgi^^chen slaat in rcchtstrrekacbe verhouding lot dcctti-

tralisaiit', eu hel k.^u nut F^Hoodkcnd worden, dal het

fLiiriiTiL'-uiti'inic o"\: ir^ ^sneede kringen ooi paiticu-

Deze politieke htrudmg van den Vlaming moet natuurlek
in niinw \ r- \

-v .^^ nni 7l]TU'n ruïturrelen irrsland

£lk vulk ! II iTi ' ^ 1 '
I ijr H'h |H>lil ickr nri;.Tii--aT ii' (i.ri\i'

past lüüii i_uiLiiiLüi- bchoeiten. loohI^ oic iidi m iiduii
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en gcH'uontcn uit. En [ndt.'idj,i(J het VUflinflch Jtvtii ju

«ai, voor den modernen tijd, vrijwel onbc^^jpelijkc w^xe

pfttMkSaaikicii. Dir ;<i'i I r vit lU-n buitnistaander

v,in iciTiand die de t^cringm ntdifffrentiM-rUlictd van

ects natkmale cultuur gewoon U.

Spreekt in Vlaaiv'' - 1' ^ u^lï van Mriiai. gij ziill

in hem 0^ nitsluileutk litld*? lor - i ^lai stad en bel dgen

gewest ontdekken, ïooais men u:< .iJcm bij de ntiddd-

ecnwBche poortera til de Noord'NcderlandfiChe pro-

vintiebi ten tijde dfr Ri^publn k nijiviTulT. Is het niet

opVïDend dat in Vïaandt ri. ?: --1' . I."-, u. de laal&tc jaren het

Algemeen bescha:iïd Nt-dn i.ina^t. omgangstaal begint

door te dnngen, en tot dan toe ieder dialect sprake Een
parücubuisti&chf ' ^'1 piig als dp Wfst-Vlnamschi'. g^lra-

gen door de pTtrthi -u- kuuslüiiaars v.iti \'lajmdercn (ji'zclleen

Streuveb, hctdi <.^-a üjd een beit-t-kutii^ kunnen krijgtindie

haarverre buiten haarhterairegretisenvoerde , zoodatdegr^n
HugO Wrrii -r /iiTi i.;tv-^.piï'Ken dl- door fv.n jongrn- E^'^ïciiitie

bevorderde vur^] r. i hnp van hel AJgennx-ii Nederlandsch

moende temoetth ^ujIiïh. 10 de grooie oude man niet ge-

volgd geworden, inaarzijQ optieden bUjhkaraktenstielLOuk

arm dr Lcnvonscho Universiteit^ dit br:indpunt van \laamath

k'Vr r' ^ < <! 1'' 'irL: ^nisatie langen tijd provinciale vormen
geLLi i. Li ii [1 t.i L^l Ui j'iis de laatste na-oorlogsche stndentw-

gencratic^ een eenheid op nationalen i^nd^lag betracht.

En zijn hoogsu» politieke vorm hv*-li dit priivi';i.irdisme ge-

Vondf'Ti in hel voorstel lot oplossing Vöu htt \'liLiimsch

pTobk-L'[]i V..11 iien Ucvt van Cauwelaert die in em grootere

BtttOQoraie der Vlaanvche provincies en gem-niri n m^^ent

eei^ttKinde verwvermiddel t*^ vinden le^on di' LV^lgi^ili'-

ccn^^Ktie, die aldus het provinciali&mc wil bestendigen

in plaats van iitt op te heffen^

Het ligt voor de hand te vragen hoe het komt d^t de

Vlamingen in den toestand van provinciale afgeronderd-

heid. dii« in Wc^i Europa gdied abnomtaol is, too lang



^jn büjven vrrkceren. Waarom hebbcrr de Mamingen tich
steeds tegen elke a-TiTrilT^riii-' vrr7*"r. die al de hen omrin-
gpnde volkeren hebUii J'yirgrmaAkt i ii wjiar zrj wi-l /^ijn

bij 'gemren? Wanneer nitn uit'i di- unwjiirschijiilijke vi^r-

klaring futnvaarden. dat dit een eigenaardige trek van
gefMU'lijkf r ijrhidooshcid txj den Zuid'Ncderlander taa
zijn, ni'i r ii' Kr^nnn ^loordat dc positie in Miandcrcn
andera d^ij lUitii. Dal is dan ook het gi-va]. Terwijl
elders de centralisatie uit de volksgemeenscliappen iclf
ontstond i-u ^<^.\^n-],\e. is jij in Ziiid.lijkt' Nedcrktiden
sii'kI^ v.\i\ buiti'n ai op|:tlLj;J. ui wil-U' mni haar mri-^taT
rond Lt ii vreemde kern vuUri^kkt^L. Niet legtn de centra-

I liflatie, maar tegen het vrpemde centralizeerendc element
lnvft d' Vl.irniiif: /uli \Hr/i<. W- kans om tot een dgm
nüiEntkilr- ihpIjMiiw ii k.iji.-n l'. IhlUi up ht't mii^t pnnstige
oügüiibUk. bïfii iif ï Nuurdi-ij iLuinuc, door de lïe\Tijding van
fianie de gelegenheid kreeg, tengevcdge van hel succes der

st^ji- TTCH jHrE -^nbutijk En dil fdt, bekrachtigd
het vudrjK \an iiü],-i r v:m 1645 waarbij het Nihirdfn

''het Zoiden in den aieek hu, wretkl zich nog steeds aan den
^naming.

Ni'::[ .t]\:iu iKrft da I:ingcn tijd vtrhinderd dat er in
idvRii tril iiïLiKujaal bffwustiijn ontMond, maar of>k

\'];Lnimg nooit uit zijn bekrompen provntciaie atmosfiicr
Alle belnngrijko politieke kwesti« werden btiiten

m om. door <\- n vir-riim iandshi'or hi-handeld en dit
n niet anders «mUai h, t volk jjeii. (x-k in den stand,
- tütn tol ti^ccren gertiei.n.'n wiia, le zeer in ziju „esprit

de dncber" verstrikt was cm het aJgemeen belang te
begrijfien. Toen in 1Ö30 de volkssoovei^iteit in België

' geprodameerd leefrii- dr Vlamin^j nng in de geestfhjken

van de standenn j;ki.[M li.ippij- De bureerij die nu den
den ïEivloed verkreeg, was voor die taak niet

bpreid. De leidende Juncties in d* j; j.ipgin staat Jïelglï
' n zelfc gedcdlclijk door \Tet JLii.lT lin^t.n, vrocfiere
sche ambtenaren, vervuld. Van eemg nk^lionaaJ beaef
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was ooit in het PaiVnitHit c^^n kwestie. Wie leiding had

iTJiJiHn Kovpn, li't /--'h 'l'-^T lil" WA;kl5che scheppers dcT

bvlt^iache rEbullu', ii i h '-n prrdfse vocmtelliDg vao

de lajik die hun ^... .iLil, u.iddcn gevormd — dlkwijb

UgcnbeleigcnbeliWiR in — opdeeptouwnenu-n iJcfransche

culturwle invloed die altijd vat op ben had gthiid, v^i

door de Napoleoniiacht! piTiodc nog was veralerlct. werd

nu dooralaggevcnd. Zoo ontstond em vcrfranschle. Uberafi-

lewcnde. bourgeoisie, van hot volk vervreemd, hel om zijn

hF/lir'ijnpnhE'iH verachtende, en niet bf:wHcnde dat die

aliLMhl^ '
I ''^^ proot deel te wijttn was aan haar

ttlcort iuii^ I. iiimg, Fm hot L& die Ueine groep. die. M»oala

later nog ïullen iton, door üceds mccrdt-re ini^o«deil

nok v,iii '.onomL^itn a-ird. aan <\e bt-wusK' pL>tiïïpkvan

Wallijnn jj' l«>i-.(lFn werd, dit als voorhoi'd.Mlurvcrtranschuïe

in Vt:i-LJi<S< I' ii fungeert en» in x-ereenigine nwt WaUonie,

een politiek ttelsel doorvoert, dal door dc -v rt:roote meer-

!. V. 11 '1' r Maniingrr uipl gcwpnwhl wordt r>r»' groote

luturd^rluid had trouwüns zelf gccn kiare vooratclUng van

wat ZIJ inHxiie had. omdat zij in haar provindalisiw voorc-

vegeteerde. Haar vOTet wbs hetzelfde als wat het altijd

geweeM wa^ Een ri^aorie liir nrh alleen negati»^f oiTt- u ü^-n

dooTVotirinf^ der ceDiraliiaiie. Een coilrplisalie die

wiui op Transchp leesi geschoeid was» met de bedoeling

ecu e»iheids^Uat le vcrwezenlijkeo. Had niet reeds K'it;i':r,

de mcesl markante figmir uit de R-lgischt rcbdUegez.'^d,

dal, tol verwezenlijking van den ecnhcidsstaal eeasysieini-

lisehc verfranscbende politiek moest wordMi doorgevoftri

om hel Vkamsch element Lmgwinertiftiid te doen verdvnij-

nen ^} Zooals ^Toeger toonden de Vlanr' ook nu iiuu

taaiheid m hel veriet. l>e verlranscbingr^i -j . ' k is, in haar

»J Zis BibUar»np vm dm VlaaoiiclHn T»*brtri>d door B»Kk4cn ai

Coopnufl uilïnvt VM At KonmHlfke VXMtn*ehe Acrfend* I\. p.m
mi-ni .l^iv^ïO trndrt*UilMtnKtk«d*UI*niMfUia«id*,|»uiprtp™'
UliHionde U B^ljiqil* «WC Doli» «raad- piitii*lB Fmw-
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^'dwpJ iftnoraen. m»siiikt. Allvoi ir PmswE. bet meesi be-
k^snkr pul^l, h. i fi Ai] (T'flepiidijlc üu':a-s ^ehad.
Ook cconomisdi is Ut-t nivi anilors, fï'Hjr il. n \T<Y)t- vüii

Munster van 1648 wcrdi ti vrijwel ^Üv bnxóetc tfunoniische
RVOgdijkhedüii door de politiek der ^foor4elij^se Provindfin
afK«mcd--n- Ook hier h 1

.l Vlaming gei-n polegenhód
om de ontwikkMin^ VhHII [u tijpl nn-dv \v maken IV opbloi-i
onder hdOu^iinrijkM lj rtgi<!m upt^de gtjep ^louU' lionson-
t«n- De mo^lijkhpdoi die de Napokontisdi^ pmode.cn
bier h-'t Hnllandsch rvgimc oi^-TidLii, V(^r\nrri> ^lirwn
bij dl' VLr,M|,t,.ri[!i? Her i>"!jri. H^nMt tJ-iïir hiuldun
te kon fittliiuiLi <jui tin ir. r-^, u- zijn, In Bdgil^ kwam
weldra dc RmoteverlrfsiiigvanhetecDhDniiAchEwaartqnml
nu had f(-( Incrtoo. in d.- ^^ïiidflijko Ni'd^'rlaiïdL-n. altijd in
Vlaanderen gclrRen, 1]^,-$ m stï'enk<>.ïl vi-rplaaLslen h-"ï

nu niiar Wülonit=. Eln dew pcwitie hiïefl de Waal^>che indu-i-
Irie tot het laatste üitgtbuii. Laugxajnerittnd heeft lij,

gesteund d<Kir i'* n miïrrantilistL^ Ti ci-oriuiiteerde rrgeeHng,
Vlaanilcrcu ^L kolonizci-rvl f>ik hu r wa,'^ c-r wivr gpen lËulUlg
om MÏf ik uitbating iUr naumrbjk^- rijkdommtn Itr hand
te nemen. En de enkeling die er toe kwam PFiimilecide tkh

t dp U'idiiidr v.'rfrjii^^htekringm- Daardoor is de leiding
n het gruotbednj] m VUanderen in niet-Vla«mscbe ban-

den.

Het Vlaamach probleem è dus» ook hierover bestaat
mei-ningsv>'n^'hil in weien eea cuHured prt^bltr^-m.

Uc Vlaming mütrt uil de provindale atmn-ïFceT waarici bij

ook nu T\fig voor een goed doel loeft, worden opgtliL^vtii,

En in *\u u zin ü ongetwijfeld de Ylaamscfae bew^lng een
tiEitionaJe Wwi-khü;, /ij '^'l loch bet Vlaamsche volk vormen
lot een ndlir m i i^ln.r.,len Hn. Diï is hnidr |N'd;i^^^iJische

^ijdi'. Nitft Liij jlli ;].iiiLi[i;iAnK'ii dït sirs^vtii tktlbcwust
velen djn ulf nog in de provmcialc gedoditvbing verstrikt,
maar a[U- rvdtuiinv. rk dal iu Vlaatiderea geKhkdt spfnkt,

Miiar by >k-£ü tjuk sluot ijj op dcü WftTBiJUid Viin citn
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Ik'lBischen slaat. Want •in^^ lictfl «jne coitraliseereiide

politiclf niet opgeneven. En om vewduttadÉ redenen kin

centraliMTir tn Bclpë alleen vcrfnmschinB beleekenon.

Da.ird<sir oni-laat *'ri\ Vlaamsthe politiek. inhoud

vau ilfjïc VloAiuidj^: ^KiUutk kan «CT verschillend zijn. Zij

kan er «eb toe brperken de ccntraliseercnde tendens van

den Hcleisfhrn ^T i.ii vPT^wakkon , de veifransrhme in

VTaandv^rcn f- bi -iiii l' ii, Uil lal in df «ralt plaals gcsdiii.''

den door w*t ik \k \ laantöchc provinciïJisten JXni villen

noemen. Dan is de inhoud van een deigflijkt polilii'k roac-

tionnwr. ïn loover als ïij ccn loesland viü hiuidliavpn die

bij de tPRenwoordige verhoiidingen onhoudbaar is, cn heell

zijdan tK)k ni-i, geene loekomsi. Zoo isde Vlaamachc politiek

maar al te dikwijls door buitenstaanders beoordeeld. Dit

sTii 1; ;
1 hebböi. wie bij de Vlaming leiding geven, ech-

ItT vTjJ^^^i ovcrwonni^.

Ma.iT uok li}, die wel ikg^^lijk de noodüakelijkhcid inzien

van de groei van het Vlaamsche volk tot een natie kunnen

/A-[. 'iJt een dergelijke afwccrpoUtiek gtnoopi vwlt-n

W il i,',T in*Ti meent dal de invloed van den staat op de

culttiur niet zoo groot ïs en dal de Vlaming wajinecr «
maar geenc krachten van buitenaf /.ijn ^oei Ipgenhoudcn

richook welzoM'lrr politieke orEonKriii' /al „ijaiianaliw^f*""!.

wanneer men ttt/r Ifd'.iujd mwnt dat hut voortbestaan van

ten Bdgischen euiht-idssiaat om de een of andere Tcdm

van bdang is, aal men in een derRi'lijke politiek de ver-

zoening van zijn cultureel Vïaamsch streven en ïijne ge-

h-rhrii-'id aan de bc'staande politieke orde vinden. Deze

iïuliiiik zullfn wij in Vlaanderen dan ook door belangrijke

groepeerlngraii de B^gJi. Vlaainsche Bdgidsten. vrrdudigd

vinden. Hunne numerieke positie wordt hiet1)ii door een

provindaMstischen aanhang versterkt.

Anden^ds kan de inhoud der Vlaamsche politiek bcstann

in een bestr^ding van den eenbddsstaat uüf. onid:ii m^i-. /

als onveraoenbaar r.iei met de ontwikkeling der Vlaams' U'-

natie. Daar luUen zij toe overgaan die meenen dal dt-
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bdwmtieringen die de slaat destc ratwikktlinR in ót^n

wt^ k'gt too innïg met KÏjne constractie mH sani^hangcn»
<lat iilli-cn vcj] vrranfl'-rinj; hk'rvin uitkoTiv-M iLdi Iït> aan-
hangers van jXsUtii'k, di? zj;n. Vlaiim^ hr h;tTiin[;i![';l(^,

-^eullcxi Wij*en op de mpnigvuldige in;iii[rRii w;i.irni> liet

M .anisdi belang aan dit van Wallonië wordt opgeofferd,
KU oiimogelïjklifid dii doL>r frjsTiv.'ti ijrUt b*' n]HUtT(.(r''len

te keeren. die men telkens legcu rin, d-Trr dm ^fmn van
«nkele afvallige Vlamingen en hei giiKiii lijkzn wnmiMluu
Brii^?' I lut mi Tinr rdiThf^id geworden, Waalsche groep te
v^'rd^^il^^tn kr\]j;i Zij zuli(?i] ecu ^RVHerf beteekeni? loe-

kennen aan den mvUhil van di-n stiinit op de niltuur f:n

mt!enen dat de Vlaamsche nationalisoi'ring don siuvin van
etn ^i^^^n staatkundige organisatie behoeft. De algeiBcene
tiuropei^he Rre.slo'inrhtitïpi du- do ^rKr^Keorinfi der kleine

uialics tracht te ver^oentn, hk-c J:ct bt^staan van jTrimt^T.'

^^tcn, door het federalisme, duel velen tot Óac ü^JViiiuijg

kverbeUen. Zij zijn voorstanders van een federalist isch Belpe,
'Andi'rrn m<-fmen dal een derRï-Jijkf ronstnirtir - .:]..

i
'l.

is en denken allctn door de oprithiiiif; v^ii i-, ii U5i,i:iii],u;Mi

Vtaat Vlaanderen de verdere natiurijlLM^i-niig vjji ïiel

Vlaamsch v^ lk kumien verzekenn;
is diMik iijk d.it, nnnrniiiie het bc«ef der nationale

eenheid levi'iidiger wordi iit Maanderen on naarmatede
traliaatiepolitiek van Belgiè verder dourdtmgt en daarbi)
larosche belangen sdiaadt. deze natiooale votm der
aamschc polittvk :i;\t\ krarht en aanhangera moot vannen.

,Dit £ien wij dan uok gebeuren^
^ Hiermede meen ik den inhoud van iiet Vli^nisch probleem
voldoende te hebben omschrev^. ora te kunnen overgaan
tot t^en nndt/n ' 'muwing van de oplosnng die de Vla-
miDgen eraan \vu.i.ij geven.
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Wïj Aageo dat de Vlaamsdic bewefpng tot óntl heeft het

VUamsch volk tot «ene natie te vormen- Zij U zich crv-^n

brwuBt dat slechts wanneer dit prlakt de VlaminE vnor

Eiiropeeschc beschaving dc beteekeoii lal vcrkrijöi--rt d^
hij doorvoor hebïïPï; kan. ^

Het ik toch dtiidi-'Eijk dat de klonc provinciale cuhuur-

gan<r Tlschappen, lOOab zij nog vrij'-'F-l nwra] op h*'t pl;in<

IriT iii li-" i'lüALselijkr Kt'bruiktii Uiulities in;li uitvii.

L. iii \"li.tnd. rcn nog al te zeer overtiecrachen. fte^-n

grondslag Irooncn vormen voor een beschaving die aan df

eischm van hi t i^tvstrUjk verktN^r vjitj onien TijM voldiwr

Wclis^vaar kunnon zij betetLtiiUvolle dementen bevait»^^

waarvan men de geestelijke waarde dan ook in de lutitflj

decenniën gaan inxien. die men, lüet aJbjd met succ«s«

tegen de vcrvlnkkinp van het moderne verkeer ho-'li vi-illt-n

Vï^rrli'ctipen. MiAf hiiii basis is te L-ng, en de kring van

iifiiiisthappiilijki' virsthijiisclen die tij omvatten is ic

beperkt, v<'rK''trk.n met de veelvuldigheid der vormö»

^,-1 h^T 'if-I^Tur Icvur, djl r\\. op EÏchïHf aangewc/.t'n

,

Vüiti.iar /.'-u-l ]i v£Mjr ti^n ontwikkpling hmmc diTfl-

göiooicn fiuln.mii' aan de alfii-meenc geestelijke attoo-

mingeu waarborgt- Wie dch binnen hunne gri^n^tn opsluit

vcTOordcell zich tot ttn beperking, die diepte niet uitaU^|É|

maar veelziidiT;h<'i<i onmt^lijk maakt. ^
Dit heeft [JLLiL UI Vlaanderen ondervonden- Want ved

meer nog dan liet buitenland, is de Vlaming teïi ïich van dc

dgi-n t.'knnk'-imingen bewust Wi] wcti-n dal wi) ïm t c^nzc

kuh-^l- ri I
ir^ -n in het bijiundtr met ome sthildt.Ts en

N. ..i: iin grnwt gfwt^icfl voot de Enropeesdw»

r^hlbank kunnen verschijnen. Wat weer begrijpelijk b
fjmdflt diae proslflties afliankoHjk zijn van factoren die,

voor zoover zij niet louter mdividtiecl zijn» voDrtspniilen
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uil verhoudingtn die in alk ciUtiuirgL-mmtsduoipeo voor-
komin, fti ach allepn naar den vonn wijng<m. lÉÉ|teded

bijWDderc beltürinp. waar in Vlaand*-rfi> nsiijidueji wd
wns miabniik U vitn eoruukt. Maar wij weten oofc dat
wij angitwckkrnii [.'kort vcnoon™ aan Erl.xrdt-n

,

techmci. gruoie bfdnjisldders en 3ta:ll^T3l üim. h. Fr ]^ in
Vlaanderen in dc plaats van dp EelioVfjr.11 dn- num
^'n haïve eeuw geleden opgeld deed, een zeer kritische
fi^nulinc ton opzichte van liv •.Ifft^n ^vbn-h-n ^pnl.'^taaa. Eo
diii I:» maar gelukkig ook. want öJDdtr tlu umcht in de
noudzakdökheid van een verandering, zouxelfs dc gum iigste
posi<^ 4Hft ^f^t^ton lilijvjsn. Vooral sinds HacLeod,

TJrofwSör öan dr frtntM^hf UmvpratHt. die ap de frjtifïcrp

M.uil-.ttue^^liji in Vlaanderen een ptmtrn invloed heeft
uitgeoefend, bet ordewoord beeft gcgevm: „Gij maakt

mp/ land grootin deitiuirf rkiuiuT". is IkI besef ^grodd dat
^k'- verandprinR bij dt cikpu iXT*i>ifnIijklif.-tri <-en aanvang
iij.'-t niWM, resultaten van Utzt zdfkrUitk iijn niet
vnn clien aard dat nj de aandacht van de bnhvuwiu^hl ^-
Trrikki n hi hbon. dat was ooli ni' i tc verwachten, ninarde
kiiHff dii- dt: cintwikketinK in VU;mdL"rcn van dïr in ']r

ajidrre landen «cheidt, is ludi kleiner gewoiden, diJeisdicn
4ie men lïch^elf stdt, iets hooger.
Nu li^t ht't voor ót- \vii >[ f, m<^enai. dat nim i(>ch den

VTaming bolot r.kh. mus hij ovi r o-n Tniddi'lnvii i^c hw\T*-l-
bcid intellpct U-sdiikt. door aiUid vu lotwijding ccn
pJiiats in bet giee^elijk verkeer van West Europa te vvr-
r' fït i.'n tv, wrUswaar vrrfraji^ hl- middelm dïe de ge-
inttnhcliap daaricx' in Btl^ie bmli, /ijei ui l mrt bcUitïeivifd,

maar staan toch nwi zou vc!t athiL-f bij wat men m
hiiitt'iüand bezit.

Daar dan ^lok mcnipmaiiK vo^-^ni.miijqk do(-r hiMTi-n
staanders, op guwt^zcn. .Maar wie dit itgt rckeni nn i tik i

de feiten. Sjn wij dan niet allen min tif meer, &n. gtluuï ik,

t de gemidddde matadx betreft, eerder tnMr dxui min.
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kinderen van ome omgiEVin^? Oeieiieo ét gevoekn*. de
y

gedachtenlcdng, di? tratlJties van ons sociaal milieu geen

invloed op ons uit dit wij zeer moeitlijk verbrelten kunnen?

Zeker, niiis nitn over de noodigc ruwheid beschikt, kan

men óch aan die Tiuatsdvippei^ke atmosffer nntrekken.

maar in het and^ire mÜieu waar men dan n<KHizalcelijk iti

verziiU - want hfl xaX/nKW, mi-n^ch is nu ecn-

miiiil üiii denkbaar buiten de maatsdiiippij — taX men '

tich ^ecbts in Mcr enkde Revallen gehed Ihuii voden.

M^ji Ml Mijft i^en ontwortelde En vht\ dewn is w-'init!

U' vcisv-uhtun. Et-n typisch voorbtdd van zulke ontwöftg^.

cïiiti gLtfi ons dal dutl der Vlaamschc burgnhj te ricn

veiiranscbt is. Waar zijn hare prestaties? Waar zelfs hLi;ir

besohaa'd maiüsrhapp.;ltjk vtTkeor? Zij flr^nkt det^l ic

hcltx'N .Liin dl' Friuii^Mk' W^^'h.-Lving, maar de Fransclien
,

ieli hthU'ij liLiar mtnif^Mi^uU in lïnrdc woOTdoi de waarheid'

tiicrover vendd. Daarom is de kinderüjke rjver waarmede

nj dc „Franschc cultuur in Mi^nndL-ren" uil vf-rdedigen

b.v.b. door dc vervlaaimithing der Genlncht UuiverStcit te

bestrijden, aUcoi lathwtkktfud. De Fransche cultuur kan

er aan invloed «Deen door winnen waniitrr zij derfielijke

r:ompromifteen!ndt vcrdnligi'rs onilTf.'ivri, Zij iaI in Vliian-

deren, mtt of zoniler liun, blijven wal zij er altijd gewee-t

is: een vrLrmiii: cultuur die rr veel vat heeft op de nwnsdien.

cn die voor het leven van den ontwikkelden Viii'niui; -li'-

de gckgenlidd brij^ zijn blik op aja nabumriaaden te

vcattgm. van grnnU' bi'(i*k<?nis is.

Er tt ook nog ei-n aiideri.- zijde aan de kwestie. Zboaifl

bi} élk voOCi dat in een moddqke p^^siiu- vorkecrd, bestaat

bi) dcmeertmtwikkelde V1axmii£en, sterkeer dan dii misschiai

b.v.b. in Noord-^t*lerl;lnd het geval is waar het immers
,

niet in deze male v-hï uoodc wbs — een gevoel van gebon-

denheid aaii hun v«^. Het bosef dat het eensodakpUcbtj

is deze in ni>r>d vtrkorn-nde geanfienfirhap niet den nig

{*>• f' iIm [. iL Du^c „flamingajitcnecr" belet dst men

jiicm .iL eigen geestelijke belangen aandacht schenkt
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Ml df volksgemeenschap woamil mtti vcrtirtkomt aan li '..tr

lol oviTlaat. Dil gevoel van tir brtniSciili^i,]. - Tn^oilijkguUi^d

duiddijk te mekcn aan wie nici lui i:k-h ^u-ji ii^^h^ite geineen-
-K±sLp bcUuott, en dubbel modelgk voor Indivïdiialvten

wij, Ni'il^irïiindtfs van Koord cn Zitid. nu eenmaal van
oaïure zijn. Hoi is dil gevoel dal hen, the lot een volk' br-

booren dat in een gelijke positie vi?rki.iTi. zoo toeganktlijk
maakt voor sympathie, eo mt hem, dir deïc toï^tandeo
niet kmt ^likwijk sentimcnltiTihiT lijkt, omdut hij t itc

beboudende kmcht nitl van inziti. Het U vnur dt: undt^r-

dnUrtc wnt bet gevoel voor traditie voor de \Tijo tiaUi: is-

Hot zijn <U'/e beide overwegmeen : het bc\^'iistzijn v?n
eigcii afliankdijkheid van htt wiai'l mihfü, tn dï' sEwiaJe

plidit tegenover dc gt^inttiisdiap, die met iich brengen,
dat wie in Vlaanderen aan lichwlf het tekort ondervindt,
dil ook bij zijn volkigcnooten wil aanvuUen. Daardoor steh
de n^itinn^lisirring der VJaamacbe cultuur tkh als een
maaïschappt-iijk probleem.

Hen KOU xich nog kunnen afvragen of het niet beter
vm lijn v.i.

I Vlamingen in hun geheel^ wanneer uj jóch
loo gauw vti /ix» volledig mogelijk lictCTi verfranschen. Zou
men het volk geen grooteren dienst bewijzen door een ont-
wikkeling in deten dn te bevorderen, djoi door haar, door
ren tï'Rpngi^ti'lil ^tri v -ii t- ilw,fr-!jnf]mi'n. ïfci'fi een af-

jcomierlijkc cultiiur v;Ln '.u V' ik, /im kinn ïn a.inlaï

op een lOO bedrti^^ik [ïliuit:*, iici krxiispuni der gruote Huri>-
{vcsche cültoDdcrinfcn wonende, nog wd een rëdel^
kans^

Deze gedachte i& in loovcr sympathiek als zij tenTninste

een programma bevat. Beter is inderdaad dc verlranscbing
dan bet voortvegeleeroi in verouderde vormen. Maar tuur
programma is in strijd met de werkelgktaeïd.

tk Eat B^eEi gebruik maken van dc dooddoener dat het
voortbestaan der nationaliteit wn natuurlijk recht ïs. Het
gaat met dit natuurlijk recht vrijwel als met silo anderen
die men beeft tracht«a te fDonulemn. 2ij behcerach^n het
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subjectjef btnnUti^, maar wanneer men hen tr^ht ir

wi'yMw wjn er n'iei anders dan a^y^'m^^niu-den uf oppof-

lunilFitsoverwes"i^'''J v'^*' vindai- Dit is oük lecr be^

grijpelijlc, het rtchi. jti d<m rin waarin demen«h bel"

ia «n sociaal viTHchiinsd en herft mei dc naïuur niel

veel te mak'-n. Hf>oEStuns zou men kunnen zcggt'n dat

sommige n'chii n /oo nauw sHmen hangen mei hel kiirakun'

van mfnsth ilil rij in eïke sameoleving noodEateHjlwT-

wijjt AuUen tnoelen worden erb^d^ Mant wanneer de gr-

schitd' !.in (lirmnukt dal lij vtrdwijiifn, d-iti i> h''n daar

ihmS- . .. :i LT'.)[uUUg ontnomen, vtnrnts /ij, duji *ïit v^i-

diMji,-Ji /-[. l*ewe«m niet nooduk^k Ie tóju.

Maar het is era feit dat de iwtioïiaHteilrn. ïfioal^ rij

uil dt' gt.Mite ra'^-R^mf^rnsthiïppi'n zich tenpevolftf van v n,

C''i.'raib^ic fi\ liislorisdiP oni&tandigbi'diai htbUin ont-

^uk>.rM ^-en taMbeid cn onrawoesttaarfwid toonen. die

een opslorping door een amlf r-' natie een ïerr (inwaar5chijnïi]k

gebeuren dot-t .-ir;hlrn. Ond-'f dt-n indruk van de geweldige

ontwikkeling van liei mlemitüiïQaal v*!rkecr. isinde tweede

helft der 19e eeuw een vlak internationalisme gangbaar

geweest, dal de spoedige vrrdwijnin^ di-r kldne nadooa-

Ihï'ilt'n heeft vcw^ripcld. H^I soci;»lis:n(^. waan'an ver-

«ihillunde toenmalige leiders diine gedachlt hi-bben ge-

propageerd, is echt« letf recdft van de» dwaling terti^

kecid »). en nog nooit hebben de kleine natie* een w»
Ix-Wi^pingvrijhi-id ^rkiTid als op HpI ooE»?nbTTt

Mitodiitn kau men ziAth zt-^L'n - immers f-rkinnjng ^.lu

t*n Uginfiel hoeil nog niet overschatting ervan le be-

teekenen - dat dew: beweghigsvnjheid in »:M!ni-L-

vallfn u t i-en te uitj^ïuitrad Wgmwl van staalsvuiming

is vtrhcvtju gcwordrn Dn ii irouwtn» idcehts een reac-

tie op een feit, dat op lidndf aï voor on* interessant

is. A] de natkrtMOitciten waamp ii^- " . i-L'ii.-m rijn

coeeepaat geworden, met alle nuddeLn dic poltuekr en
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Bcononiiadie overmacht uu de hand d^den, iqn in sUnd
Bfrlflrvn. Men hp'*fl weï Imn nipM^ i

j r^r,.! |,.ir, v.r^rlK.'slaiin
fcuuijtJi vtriimtkrcn, zdfs m 1- r .uii^cii- ^Uiiiidofcn waar
Jicds eeuwen de meest bnitftle oöd«dmkldng b toegepast
KcwoRÏrn, zïjn d'- VlaminEicn niel geofiimileerd gewf^rden.
En VlaminKfn in ItelL-ië. 71] mi-p- n d;m nn^? nipt TM f.*n
n.Ltit- vo1^i*('k1 rijn. ht^bü-n ckiarbij iiug figm gf&cLie-
den», traditie en CTiltuur die de assimilaire nog vwlmode'
lijkor niurf makten. De po^ïinyi n VhNi R- i^iiT en zijoe vol-
gdingfii zijn dun ook misïukl. (Xjk In- 1 luxfi nwn, nffïati*^'

drn opbloei kmintn bdeflon, maur niea heeft er niets
ï>tftitiels VDOT in de plaats weien op te botnmx.

M'-n 7-m in Hit wrbnn-l de vraag kunnen opweq>en of
fim vwitbesuan dtrr nalioook cuhwen al óm niet wcn-
schelijk is.

Nu richt ilc een debat bicrovpr otnigswns van ncademlschen
aard. Immers niet ons ooriïirl v.ii di n ui rki lijk- ii toestand
veranderen- En zoo bnp hi i U ii z, lï Ulnl' Si-.taan ta\
Dïen er rekening moeten m«it iKiudp ii. M^ir üp een en
nu'ler muj^e toch tfHoops worden gewewn.

Kx zijn kaf^ïïiiÉ^i-i ' rf ndt mensi^hen. ihf mr^nen dat de
cuiluur ÏKsi^i in t-,-n ruc.ydopciiip, ^tip mn, t ir- iiTtl^'n-n

Van het begin tol het eindp. De waarde d' r \» jM;.iijijjkJjud

bi-oordeek-n z\j, naar c>yv\ K>^ügt' voorstellttig van I^d«n>t,
na;ir blad^ijdo loï dowrlk^- mL-n Hj dr/..i Irrtuur - k. n,--n

is Duzen hindtrt heï, dat de i-envoudi^t bjTi der vmir-
iVtelling die dj tich van bet probTeem inakeii. dinirbrokcn
wordt d<-f>r Ltn andere bi^ichting ervan. Maar is deze voor-
sldhn*; VM\ de cultuur d*- mi^-^i imstt ' |k -lurf hvi \m-

twijfelïTi. üe problemen zijn nici ^uu it-nvoudj^ ids m- ii

het in de adioolboetei wd TOomtelt, Van vele zijdtii iiK-etin

ttj bdichr Mr^rdrn. zóó dat dc uene beschonwm^ni^
de ainï'Tn' ' iinl<'r>rf'imt vn ViTsrluTpt

En liJtiiii bt-^[4at d.m. dc ^routc U-'ieckciiLs der ver-
--*^'llendc nationaliteitoi, dot xij leiikn tol een vcrdeeline
Ml den arbeid tak in gecst^km tin.

I

j



2k HET DOEL Pflg VLAAM5CHE gEWEGiNfl. O

Er is een nationdi^rm'. !
' ni<^ni krachl

te vinden, en cLit ilL'Tikt ri.i'i. \•.^\ i> .Adiu en hH nauona-^

Ie leven tc versuvigen dui^n j-ïuuiil-j eeonoiniy:Ii g<:bii

Het meent dat hel rf^pen voüt aU erai gesbtwi gdieet, moei

m 8ta^ getteld " ri m m alle bohi-rftfn ie vooriirn

HifTtppennver Me nog onlangs een hooggeleei

NeilerUmdef 01,1. uii.lii*).
J

JBen gcïond nationalisine laat zich met den vrijTma

volkomt'n \'( r^-^Tiipm. War<' dit niet het geval, dan rrm

laatileL-mwrinl!: /ifh 7J'ki r ru i; altijd tb('OrtTi^cb late

reclitvaardieen. nuiar hjj i-u 'l«tn praktisch ruti zijn

verweicnBjken, en naar mijiw mcening aoa dan xelfc

vTft,-.;: iinjt- rj 'A r
1' I ; -M, oJ lijn hnndhavinj- of ver-

w(r7A'nii]kj]L^ iiL' '. "iit^ der nationale gedachte niet t^j

Ik Eim Mlfe een stap verdw' willen gaan. en ws^öi dat

diejicncn die meencn 1' n'^ ' liomsme li'^i nationale

karakter tc vi.rsïorki'n, <U ruinjiulf u&k c<^n ict-r skchfon

diensl bfwijicn. Wat iniim-Tti geeft meer dc eigenaardige

Ideur aan hei nationale karakter, dan de arbeid die het

volk V M! lil? Z^indt'ü dl- HolUndrrs hetzelfde volk ïijn

w-mnri r z:j iiii-t waren i L ti volk van wcvaardrrs, handel*-

lieden, Uni.ii>ouwös en vjaschera? De econuinische ver-

deeling vftn den arbeid, die met EÏch brengt dat de vdkeren

lirïi UHT.^;gMi •']• 'leze btdrijven waartoe xi} door de gco-

|2ra(iM:ht' niii'^Miiiliirheden, en huii aard en teinpcrament

ht-t nievsi i^i^chiki zïjo, bevordert naar het imj dunkt ten

tterkAtc de betoonïns van nation^ dgensc^^^^ien-

En L vtn '
^ '

! 1 itp Ri''-steMik qi'hhd Niet inecnstuur-

sohf ,if/f!i .. i-j lil' vudett" nirjiy.-bi:lijki' f^t^meenflcbap,

maar m n l.i ^ikktling van die tijde en aspecten der

Europeesche cultniir waar men het meest toe geschikt in.

ligt de tuk v.L!i ili vh r-^:hill<^nde natii^s. En in dien ^in

lou, dunkt nu-, - n v< rdwijnen van dt- natiünalf eigen-

't l'Tüi, i». A. VrtTljn SiUMt: AJmm Smitb en d* vriibafldd. Dm

1
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chappeii fi'.' :i v'K-ruitgang maar een onherstelbare w>

Uuk dt: ljj]züiidetc ligging van Vlaanderen, op een van de,

onder dit oogpunt, gevoadijkste punten van de vercld,

doet hieraan niets nf. Zelf'' 'l'"ir di thiT-ri^lici v.tn het

&'I[Ti'"^[Tii', onder kdding van d^n .snhrijvtT iIit ^i'.'schirdi'nis

van iJ» lyi . Professor Piiunnc;, wortil vonropgtótclvl diil

de voUcereu op dergelijke knii^mnten w<mi?ndc. oen bijzonder

bflangrijkp roeping hebben te vervuïkn, vormen het
bemiddelend element tttsschcn ói- wT-irTiillirn'^- ntlturcn-

Zij Ki}n ak het ware de conta^:'[|>urii< ii diT ^n-^ï. Jijku stroO'

mingen m de verschillende landen. Prof- Pirenne verwatht
dit vi\n HHf^ir. Mr\Ar in Iin' V fT ;i'i:.1h:i (|,> goheci ver-

fransclilL- W.iUii rhi ki \. V.i wA nir-r Uürip
voor wat Duitadilaixd i u luid i itui ibri^iigen iiil ijiikiijk

7x\i, dan in Watkini^. Wanneer die rol vervuld moet worden,
kunnen 5Ïecïit> de Vlamingen dït doen. Maar dan U'di ^\h en
doordal zi) dc geestelijke' prixln<'trn der velschillende

volkeren xelfsfandig venv»ik. jt, i n dour hun bemiddelend
kiiraktti v^wir dt- anderen Ugrijpdijk maken. Slechts bij

U'liond Viïj hun aclfstandighcid kuuni^n zij deze bctt-ckenis

verkrijgen- Dezelfde krachten die t^-jimital aan de lage

landen lanp de zee een zelfstandig vulk lieten ontstaan,
wcrkt'n nog steedü tn •- n-'. lM'- richting voort. De nietittc

zak diT intem^itinnali l>' Tiinid''hnf;sr'>l wü^ir Prt^f Pircnne»

een btJgische „natie" meende in tc hcbbui ytlxjiiden —
mede onder den indruk van de intemationaliseering van
het economisch leven m Belgifl dnds dc laatste decenniën
der I9f eeuw — ïs R-.vnM mpl den nuden wijii van h+?t

ontstaan van een ztJl.-,t^KÜge Ncderiandsche natie als

stootblok van de drie groote Etmipeeache culturen

Veriranbcbt. «ut dd Walm njn boi uUiUndiit nitifl. tadtuiloap

*i In een pUlIrrr^r, w.r:i: vinilt mfln dc» $bAv^%* xvtti t^roR m rrn

Spui bx tM HufKfa. HdzLiiiL'^a JimJ Ifi24: Dt VUmfopim



Zoowd de tavheid der naticmle eigenschappen, in

aJgi'nio!'i], dv factoren dii- liot ("ii-^HL-slcvon dvr ^^aminRen

lijkeiL tl' nnx'ifn U'paltn, sciiijniai dvii eerdcf te wijzca op

een toekumsj wmi dil volk dan op cc^t onhoudbare poaiöe

Wnnt er wordt vel vt^l geschermd met dc intematioDalr

rol die Bi^lgi*' li- vi-mill' ii h- < fi. mi clïi- dt- Vlammgen alken

ah iweplHli^^i'ii fwat iruuwiimi op zidueU aV leU gck:i tü)

7.ou\ien Uutirit-n sprlen. maar dan rijst toch dc mdig ol

Betgië. rooab het totno^oc bestond, met dc twee-

lalifiïu'id 111 \'lii:in(liiff'Ti bevord'Tcndr' 'itnirtuur. rW»' rol,

die zijn LM^taan luuct rcchtvaiudigtii dim sserkclijk litcft

ver\uld. De taak dk dc« opvatting, «n zq wordt door

vrie vooraanstaande Hollanders gedeeld, aan dit land

ïuevertr'^iiwt. is /eor schf-nn, nni-it jr^VM^^Tliik i-nmoeïelijk.

Üp i'lk gebied bcïJt mvti aan licljiic t^a ïDiemaiiouaJc

functie willen toegekend uen. Maar het kan d.w. niet ont-

kend worden dat het hierin vrijwel steed& is te kort gescho-

ten De inl'-nialioMiilisrt'ring der Bflyische rconomie. Vff-Tt-

gespTott'ii uil nn joisl mzichl in dr t>diociten vau het

land ia, ïooals wij verder nog uitvoeriger ciiUcn eioi, door

ovCTCpiuininii tot etsu ö'uigszins fi<:»brt'u?J' geldmakeri}

gewiirdirf 'h- •-'i'k geen <Tiki-l Belciftrh beUn^i mi^er 'lient.

Dc poliuukf lol van verajeniog die ern neutraal België

had kunnen spelen, kan het door Eqne staatsleden, die hoe

langer hoe minder in staat bleken dere indi^^laad moeielijki'

positie If h;mdhaven. ri*n3!:ijdip i;toripntwrde ïand nivi

meer vltvuIIcu, En welke bcmiddelingbrol UnJt Btl^^iü.

Wij. De cuttureelp laji i-. bi] tifitncm iXïTir
-

'
«mdcü. Hfrt wiirr

weDkchelgk dal hij, alvon-n? dr Vlaminfici^ fn- --- -''^^^'^ '^^ ichelA

ckh «UbkDi KUii^ba op de boofle vu dm UdUod bad fuiekd.

Ook dc |p<dubte dut edt Tdrinnctabi^ vin VluDdncu uiidnkbau

L, hr.iiicliL| drukte buor mi tii «in tbiofvjfuw lurt l-r i'cUï Pjii^if^i.

la 1911. VlnMtenn le veifrAnwhcn „rW Ur ]'tdtolD«ir" ^ '^^ ^^1 r-n hi»

O» efopdit _UpDUUqv*d'opplBAiiniWta"yïUbEl^ftl(icliiimmliiuje



wannera- roJii rcns niet lei op bftgeen wra moeien zijn,

roaar dm wi.>rlu!ïykm toestand iHsciiüuwt. nu dgeDliik
ü-p f^fi^icHjk ^létd vervTiM? M,-t tnkcle handelErwhtelijkp
mifiiMUFHiiile cUusultrs. Ojt op Bdgisdi midadcl tenigRaan
cn Ml paar mütitnlfti met breede namen mur ^rins«
t»rc-st:itif kan men dow taak n ' li rii< i ak vervuM be-
schouwen? Heeft \oord-KttW!;itLi.i <Li[i üj» dil fi-^bk'd

ver-l cn veel nit;er ^a;ui ? Z^ixidrr inïrj-iuUonale^slagwooi-
drn en londer, trouwens tUnaoire tweetaligheïd-

Li^r hi'l dm niet vont <1p h.inil /nli af le vngen of
dv groüEc ttkorlküminiii'ii dir \',^\t::: m ile vervnllinB var
deze taak vertoont, mei jvu^i nni. iMi uruggevoard worden
op oene fïïQt in lijn inncriijkp crniBtnictie. of éa ment»-
!it«-i| dif ri*', als waarlï-iri: li r"fxir beschouwdp
Ealighf-id der VJamingen - imuw- t,.-, 7<mtirr siircfv* - irarht
Ie bevorderen het niet jubt is, dii- Hfl^iv onf^osthikt inbakt

dien rol. Hn mitt-i. dunkt mij, toch lol nadenken
emnnen dar jiiiM dk- Vlamingen die IfsT.indigheid

van hunne cülluur willen gchandbaofit £u.-n. ook opkomen
voor een neutrale pohbek van den Bdgi&chrn staat, cn voor
een gtïuruïcri' rr^jdiiig van het AnandevTOen m België.
W'jLir nu nis het waTc de gewotenloojte spprülatii- wnrdt
hetiiRt'lokï- Men raoet heusch niet vret-zen dal hei de be-
doeling der Vlnmingen is, lieh op te shiitea binnen hun
' T-iwru lïtvds dc h*-vri"diKins hunner stoffelijke
l>i'lu"ftn] dit bi'Jetifn, f\i 1

'
I natuiirliik rio.iif tvn

Vlamint; inv.ülen de tauk der i^L-^;<hjke bcmiddeiing te
l>omoeieli]ken door de kennis der vreemde takn in Vloan-
dcri.-ii i!? gaaa. bij v.ii- - en daar ^iJAt hei wn -
daar njp voir is. rlour <i-i\ vnlilut-ntlL- konni.^ iWt eiRoji laaï.

Wet lat IkI nczi'jjdf wtl duidelgk ïijn, dal men in
de Vlaamsche beiwRinK ge«i fa^brwcftne nwet isen, Oe
niiprmrfnwhiLp '.^ . ri tÊÊÊfi ^^P*)- Nf^ daar^
l^ten dat algemixn u-ordt ioef^Roi dat er van de xoivcr^

I Pror, Vr. J. H. LaHwrton pa VIubkIm bevtfbif.
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hcki van litt ras vrijwd nere"w veel w over gebleven

het dus altijd Ikhtehjk Itt t.LcheliJk is np fli^ biji.-iiaori' vii--

srTia|>p' n van rt^n Ix paaM do nadruk It U'^i^'^n Ri l'mf ik

d;j| '{-r- riii-oigf-'nschappen, voor loover iij ^:ui al besiaaji,

vofji onze hfdtmdiiagsche samenlBViEg akchtscm Eoer secun-

daire beteckenb hebben. Ons streven is er ct:hler op gericht

EUiven' niltnTTri'lf-m^^nlPn mepr rerht (e hiUr. wedervaren.

Eii nu l ^ku-w is óa kraclil van drïc factoren veel grooter

en Iitbljiüi £ij voor ons leven ven veel refclerc

maar zij hjkon mij ("jU t-oii ^;rL>cjtorenbcsehavendeaiiiV

nit ïe wf<'nri] IniniJT^p Iv^n U' wïIUti npwekken is niets andprï

dan eerbi--d tc vtr/<W'ken voor w.,t uns, voor een bt-laiignjk

deel, gemaakt heef! lot wat ^UJ ^i^worden zijn. Wal de bc-

sdiaaide volkeren ondexscbcidt van de primiii^Ao ^umini'n

1? IfnslrUto d:il A] f.'-kcn^ n p;en?rhappen vcPrtorven lu'blx-n,

do7A.' van Ëtï-ltchi op gesk^chl hebben overgedragen» ioodat

hun individuetJ leven gedragen en gestwid wordt door

de traditie van het Uniiiaaiii vi^roviïrdc, dat óch ïn hunne

historir hif U v:istR^"lL'gd, door haar geklaterd i*, en öch

h<:tJt gt niiiionidisi.Tjrd.

Het iijkt misschien i>verdreven op deze vcrschiUen tus-

schen ras en nationale bewegingen deaand,u hi lewiHen

vestigen, vmar het onden^heid /on vanzflfsprekind ii, majr

niemand minder dan de bekende Lelgii^che hisioriciis Pirennc

die nochtans beter kan weten, hoeft in een Iffocbure*), naden

ooric^ tegen de Vlaamsehc bewegiiïR gts<hrrvt n,haaro,a. v. r

woTpï'nripd^'/i'sronclfn.Erhpï^rschl !'.!] opiiidilt-dtr natioKiUt

beweging t-en i'^j^oou vrrwamny dat zeUsdergelijke elenicn-

tiüre dingen niet dik\Mjl.* i^onoeg kunnen worden hcrhaaW

*) Lt Pwap^rmanam Et Ih Beleiquc.

brm, tiPtH Ml Üia. URrn hel Vla^nwll polltJek nalHHuüiuna gtricht-

workje: HfI g^vaAC vjii bn iirmiidlisnK, ucli UitiD veilrldcri to\ cm
dDrC«U)lH miivfltlinjf. waaj hli trgi "lal Jtsl uatiinwlisioc de t»driJl

toq anlkelrbeb (p. 27|, No* daareelolrp d*t hiw AUaUdeT ITO t«-

griin«-ii Hji-dpn wfikAd» heb ' ' .T'i='ltifï" «ehcmfd.

KeuiFlfdv Ibut. niMr daciT . imiT' [u 'ijk.in:]J nk'DLlpr lmi»i™l
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Ook naar een andffle ujde loe moi-t de Vlaamst^ beweging
AVorden afgebaki^tid, oair di'/ijdj' \ nn lu r rijUntijhsme üi de

MtctiCe beteekciiis vm In l wooril. Uit nndt-rkriu niot ,iU«^
In het eig^ volk tig^n,'^ Ijappen die vorre uilslokoji boven
die van de indere volkeren, manr ontkent ze]^ eUce OTÏgïnali-
tpit vAn andere naties. Er . i.inon.alism^ d«t eïke
cultuur wil verklaren uil 1.' .ii.iviny vitn lu'ï oigen
volk, of dat rich Mlf zooverre \'i.'rhcvL'n \ buvuEi elke
«ndere natie dat het meent dat dejie volkemn ikh. gelukkig
mopen achten wanneer hun rleze tuUuur inel alli uiogi'lijke

machtsmiddelen «urdt opgedrongen. Uiï nation.di^mi! U-idi

tot beperkt fanalihtne. De grootheid van [Ie eigm natie
wordl geMcht in de vernedering der anderen. De gemeen-
schappf'lijkt- niltmirbelajiï;eu Wfrd' i

i

i. hl. hot belang
der natie onvereenigbaar geiii:ht ri' t !

i
]'.•<• v.in t^tkcn

Bnropeescben geest. Nationale geKiiH:ln;ui .^iuiL jilirmuist
in rich dm men de foiiLen \-an hel eigen voJk niet zien lou;
ititi'gcndei;!, hue wouden wij f}u\ vi-[k fii dat wil £f -i:(ti,

yoof een goed dcd onszelf, IcercR kennen ionder te l i!. r

bdiRiden? En wie zegt onderscheiding, zegt kritiek. ZiU.
au^i' binnen de eigen grenzm af te sluitfin, is daarvoor
pliei bevorderlijk.

I Wal wij aUeen erkend wUlen zien, is düï de nafie K ,,r*^ne

tat btsgemecnflcbar i^roeide harder en kultuurg* rut ,:n-

^diapi" DcMdefmitie is niet van mijmaarkomt vaneen jsijde

Iwaar mpn vnnr ovrrdffven rrkrnMitig van nationale facEoran
liriet moei vreeztn. Zij a, van den bekunden OostenrijkKhen
hodaliat Otto Bauer. die in eea werkje „Die NationaUl&ten
urage und die Sd/l iI !' mokmlic icgenover het platte
^tóemationalisme v.m Kjutskv'k th- lx-tti*kenis vau de
Ktie, ook VMi den hun gem<*Euaineii klassenstrijd \er-
drdigt. Wij willen deze gemeenschap erkend lioï als een
feit, dal voor de cultuur lijoc beteek^uc beeft en waar-

WLpu I'VOS.

*l Ktatikyi Xitiaulitii ud latnuUoiuliat t90ü. ük Bafrduu
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made bij pi^ïtif orgnttbatif der voOcerm rekening

worden gehouilen

Tracbfrn wij dan naar <tu tmwr luttionalp- nrltu

ditii zin düt deze gdK-tU üii uduelf lou n^rr ti u ^:

fOOflcr bij dc omringende vollEcrcn krachten te gun putten ?

AUmninst Trrt iKif^ Cf^f il K Lni-kv l'-k- tiat di: h^li^li|^^-

EuTopw-i^'tir *-iiUnhi II iJi i< rii^Liionaal karakter

ij&inc bt^luni^njki; uitviuiUng wordt gedaan geene

gedachte geuit t^ bet eeiw volk of ti) wordt de andmn
maeg<:'1' 1

i'l /oodat 'nkcl tli- minder beUn^r^e

Ik btn het tthltr ijivi miui uii I hi in li jis, wanneer luj

meent dat het de^e minder brUngrijke prestatks loadm
iijn dii' il- r i-^ .1; i aic kuituur uitmaken.

eHihfcuJ Jii' i, ^.Lii TJn ji ifii-i-ttn toegeven dat iij dunr lii- v*.t-

schüknde natlonaltieiten op een vcrschiUeDde w^ wordl

KtfH-ra'ptei'Til l'i f' - t^nbeid l .
i'nvormigheid. Ztwviï^

tipi bft:rhp lil : < : l:ii' liL z'^If. niei ^laikijiU^LKmdrr de vrjT-

«cbtridoiLhi^id i;kr ijk-iTiÜLT vQon>RdèmHKe deckn. £w
k de Europeodie oiltuor geen bedd wbbtv^ dk Tolkeeo

fr.'.i. } „it 'iL -l: ^
. irn kün?ï\Vi r k .lail hflwclk ^1'' val-

k* r< iL II. Iili' ii II. I lIi w. [kf en wa-u v.iii /n /.ch elk een triyen

vc*i^rMi;lkiig hvbU'ii gemu-ikl. Een vuoisu Umg die niet wiJk-

keurig is, nuar die nauw Jnuneohangt met bon nstioiuitf

karakter^.

*ï Ik neen hierbi] nvi ilr irriTLiEi-'l'icrLF vw PrM Mi. S R SUinuVta

U „Db NBliuDAlileiTf n v^m f-rUmpii" ^Itr <inc o»lm k It n r> opttofinhnH \

vmD RCJÜn tot lu 2) vui vaUuftaui C'iE <e.ij1 J} van vnLk lol oaUt-

Alw^licaita meeiilDffaD oviintDt de onLia iiju legio- Dov wonlt dikvQU
pbnlk vMp fBinukt om de bAÜouüir bewfl«lBpD tc dücndiUflrcD ra

v?r«iiiTlnf te itiilta. Z«o «pr«aki mm Aok vu BflfteclH niüc n bt

at da bBvtDlml* vpruknrwamag lijkt n^ M^Olffi iut^^^ Iji rik

7I« W. WwidL. TMb NAtloeti uad ibn PbiüWiftUe. Tnttwdf v«aï-
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IJgt cr, roo zal men Cnulottc nog kiuinm vrngen gern
icgcnstrijfbphrid in, tfwkoiiist aan di* proviiicUlr - ulluren
te onu««g«n die dri kk'iiu: naties tv orlu-tuur.. Ik grioof

niei- lïe nationale cnltuur. aij moge dan nog i>ji ten
:ki<f.]ijk kUm iijintiU meiL'ï'hen opgebtmwd zijn (wat
'p^ns vij^ïrdi." NtiU-rlancUiche t^ulïunr.mf'ï haar M(kk van
cH milh,«:ji Rijki-Netlcrlimdürïi I n \'hnimRei3 lUH

<,^J^
gaat] bttft in elk geval G«fi Inct^o gf^Lii^K. l^is tnon
ïmnn.' rTiiidddende roJ twedicn de ncitiooak kolaaoiheh
ik reetis gewexen.

wee <J^n ui! hun provmaal,' :Jfct'Z<jndtjdlii'id tv kuint'n
voor de Vlamingen ligt in de ji«ionaïiseering" Jiimncr
riilniur, 7/>') lilijft iji.^ .1. ^j.i.it; i*^ Ix^anttvoordoi trf een
diTgolijk hlu vt'u ML. .

. . ,1 kiiJTh II ïu'lïU-n.

Het gaat hiiT üuiii< f:- jiiti mu ctn mecluunsch probJmn
VaarvDor men e«i min of meer ingenieose opluwine tan
fCVtn. Dc7r ndlujwlc mitrnn^:ir>r, want daarop knmt de
opiDsaine toidyk m^r. k,^,, iv. -. .ii]|, ki i.ri« d.-.r^^^vrK i,ï

Het gaat niet mm, '-•.-n idisdr Vlaamsr.htbo
& Ti:Lving te formuïc^rai en dan Ic traditen door alierict
"-'iLtsrhappdijkfi ioctoren het vtik in den richtinjr le

Tcn.

Elke nationale cidtuur is urganisch gegrixid. dour een—"kk.-KI proces van aaapaasing en reactie. Steeds zijn zii
op ... ^^M,.^^,.^<, pad k'ula rist is<:h<- lr^'^Ujidcnrgeb.>uwd.
cii JtLlas Ulkji ,tD wudt r^ijd--* hf !j.njvWdini; waarbij
tottl. zeden en gewoonten der vtibthilii juIl- sir< km zich
nngzaam vof,. i r- .

. .|i /«kere, zidi trouwens atee<k wij/igmdc
aan dkaniUr hdiWn anngcpaïil

Nu spreekt hei vanzelf dat bei niet in fk hjn d^r
^amscbe beweging ligt, de waarde deaer fffoviricialt vigm-
happen te ontkennen, en dat de nationale ccntnütoHtle

XXXVI. Wat wiuair D> Vmdmu. 3
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waar zij op aansluren wil» hioinwde ttkenschap zal moeten

houdm, wü aj kans hvbben wvrrkelijk cïi- tivnfKi' ï*' bcrriliFn

Hel Belgisdi experimenl allc*o reeds hoelt dit vuldutudi-

bewezen. ... - ,

Maar eoo k«n men asich ofvrajiïGii, «jn deze cieeoschappcn

wel vatbaar voor rmtwikk* Imi: «V^tHd id dat h<^t juwt is

dut dl- Vbïiungtn zijn bbjv^i» sickv-n, is dan hel puistige

.>i.ft^«d-lik nu niel voorbij, U ui hkI een lekcre ver-

.i-icrmg bestreden? Pmafit hed hrt str«cn der Vi^iw I,.

bcwi Eing zooals het hkr wwrdt omschrcTOi akt het stempel

diT williktunKb'^id?
"

Uil LiatsK' is, m ztki'ir iiui- niituurlijk wèl het gevW-

Dit kan men elk öreven aaxuf^fti. Waarom hci alcoholisme

bestrijden, waarom tlt kiiM-rMirfiL- irachtt:n t.: vormiu^

dm-n waarT)mh<?iond.T\vijMinl.r- iik-n? Wie zegt l>MWt'gmfi.

zi^gt vcrtindering. .-Iki' veraiuUnng bevat, naar mensche^

lijken maalstaf gemeten, een dement van wiUekcnnK.i' i<.

Maar dil belet nienuuid tt^n ondersdiHd ïi> makfn, al ^l-

nuwslaf indi^idui'i-l r*:bilk'iid. luss*:bcn veiandtrmgun

die mogelijk zijii ru andcr*=n dii: slrtJits fantaKe&i geheetöi

worden. Mes hangt van af, in welke mate men m.ï de

bestaande t^H .idiidrji .-n m.^ï d, maaiflchappdijke krachten

die er in wcrkrii, irki inni^ liinidi.

En wanneer iii^i dic m V laanderen in het oog houdt

dan lijkt een nitgTttóen in ciatkmalcn lia. daar aUerminst

onmogelijk ^

In deeïtM.' t'l.i i'^ Vi-'i fx.j^i'nhbk huT\'LJür zeer ijuTisïig-

Alles laat voui/.n-n a^v tüt land de kiimende decenniën

een eroole econwïiische evohitie 3»1 d^wraiakt-n, dit* trou-

wens r^-^s brgonnco is. Sin^Ls bet begin d, r 20i^ eeuw.

den wij een stijeendt.» indusirialiseermg. die douT de wt-

bating van hel Vlaamsch-Uniboi^sdi knoibekken met

snelle schreden belooft verder le gaan. Nu is het wvl voor

ieder duidcUjk «Im U^r^Hlljk.' oogt-^nblikkni van sndtr- .'cr>-

nomiï^cbp ei,T>biiii ^aniuigaan roti wiizigiuBL^i^ bc

t

cükuurtevcn. diiï ii-i ^ruotere contact die de r ' — *

I

I

I
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onWkkHing met nich brengt, al vanrelf tot een nauw^ro
^nwn^lmïms ^ leiden, oorzaak van de acherpte
dtT U-eiULsU-llm^..ti in -Tr ^r-hcht.n, d»e «-ij ii, lï- lpr^ v.-^I-
stelJcn. Iiyï daii nuk uns^t^MJ^eJd iii dt- k-der beht-crechendc
mr. niitg dal nu. in de «-ir^h^ vijftiff laar, de «trfjd tittHÏhca
dl' kunsimntf^^.. rr^nirali^ati,' :^on,d> ^ij door dr li'idendc Bel-
ejsfbt perïoonlijklu'd^'n wur-lr wrlanpd. fn rml 6eVl^msdw werkdijkhnd r. k.-iit-iidt', streven di-rVlaanjiicli-

Het staïil vmW va..(, J if -r inl, n s.^inte lendiiaEai ia
dc nchuiig der nationalr ..r,h-'id üdi nrds nwr^T vvr-
tCKKim» ral dat er algt-iiK i u oviTttusltiuinijig biatuii um-
tTCTit dl' richting waarin d«xr mott worden gedocht
Wat lilt Li,'iKi,> Ix-ïr^rr. v;,H hel niet u- .mtteniUM datde \LmiiDgcn gcaori^-ld Jitblxn, c.mtr(.'m de richting in

wrikc «;a verdere ontwikkdiiifj nwu-n gi^ipd<T». Dc
fi-I-l' Jolende en d,«4beu-uste eerste leid^Mg^i do oploasiMm niiiiwr cilïui^^elr ,,Tmshnting hij NfN.r.l W-dcrïand
maar de v^Uttrng dii. d,^ liilgische rebellir .tr ce.-sten
'Wn de fmonlwikkdde volgL-lingen n-üiet. de vu-^-s v..x.r het
„keitersche Noorden bij dr katholieke bevolkinc en hare
ge.^tehjke kidei^ v-.mL dreven v;in ,|r /< V K.r hand
Jiegendc OïdOfisin^ al tc ji aansluiting a;.[i d. J'l.ti^Ihiiische
cultuur, die tn df 40pr jaren nog u^koni^,! ^hi-en
t' li'libi M d.Njr SMinmigeri v,H>rgestaan, br^t het niet
vur<j^r J iTt rnket,

, ,|.,r/jj^L^J,e s\-n.piiihi*=belüieinHen.
J*e West-\1.wimli- bt'U'L-gmg die hxj sommigen van hare tö-
ïïen^

,

dugehjk otn centr^Ueerende stn^kkine had, niet
Wt^i-\ Luinderen als geertelijk middelpunt, verdwe*-n met^ea grapten aiksbchr-erseht^nd™

. r^zolJe. C>:iHfru;k^ 7i|n
npoote aulonltjt kun Uüiit voonzetïtr Hutu V.rn.^iW HM de kracht verschaffen die nj niet bezat. l,.u.r
twN!,ni<^Ki mkkKkt betec4ums belette elke verderen
jnvloed.

De gedachte, dai in Xoord-NedtrUnd (ie ki^m lag rond
develkc e«i VlwmKbe cultirarcentr^lie moe-t^ied.;u
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heeft ondwtwsschfli nooit dc p'cAtcn l-sfiphlcn. Ook öwt

Vmicfit,dicaUius eciii*ï^/-iii'^ K' ^i^' " '
"""K""^

Maar doc.r vrrsciiiltviutv fuci.-i>ii \\c ^irii -n.k l>m'tkrL knn-

cai hü rvo.it titfg^ikdijk, Di^zt UHui™ wjrL-r in dc cptstc

ll^i- , , II liL-likrder mrfcht in het karakter van het Vlaamach

problwn J^M: dan hel minder üilsiuiH-nd literair sjorden

der Vla;im>rh<' b* ];MicM< llt^'i; r'^r. gauv. mi n wetcnscha-ir

peÜjk Ki'bktl zith U^w^K-e ^''^^^'^ noody-jk^hjkhcid van dc

iianJuitine bij de mcfj v**lrfl|^ Noord-N«li'rUndsdir^b^

komen vim s^h-. ifi-k k.ul.-.lL. ,
Lliunr inhei Ntwrden,

eo de titfnamf di^r U-tï-^^ktnt-^ Uü i kdihuUt-ke gedeelte

bevdking in Noord-Nederland verkieeg. Vt- vrere vtMjr h.t

keltc^TSche N<>üriirn h< cft bij de Mnum-- \"- Kc-'^tdijkh-nd. dje

in Noord'Nt-dL'dan*! o. n k^ili-lii k ;:i csu hjk kvtn £ag blix-ien

dat in beteekenis on uu^. bi^ nUu'id dat in Vlafliid(tf«i

evenaardde. plaats gCTiaaki voor bijzondere bcliLrigstiHini;.

txmdum htm vindt men iriel d^ niinst wcinne vrH.rsundLiN

van '^-n nauw niltnrM fonuci mei Noortl-Ntderl^ntl

Hüt Vï^rbUji tjndelijk v jn vtle Vlamingen m Holland t^óera

'j AL. ls-p.i-Ji -luitje vu dïu fKil d» dOi liH*w<lrnkfn Vluwbrr.

^^"ma^bckr-cm^ d»t tal «verwichl hcivrr\W .... hrt B«b«,t^i b m .1-^

mIddBkowen (-boort., nu c»" H^Uimrf*rhr.. itm^v-l . ».

ricb^e tUH^ion. ï-^Ptihp men ézi N«,rJ.Nrd^rJiu.dcn. dlc mci bij dr

ï^v«, !,u-.d,alL.k,. -. iloll^mJi.'b h.ivrclk.,t.b.«srwfri«.

ü ook beiqvlord « «i^W^i. .i^^ j hel itf-baDl»ch v«if do \\Te «uw,

h.i hj>t 3i*t. vu iiw tüK» pü*ü«« <^

«
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oorlc^. Want waniiw mm tócr bij bel eradeviin den
'v>rlMü zich opgtïuchl voelde toen dk duiï.-ndtn, niet

'\. r: .liiugonamc gastun verdm-nrn. het^ft mm toch
iiiLs-.Jii, !, ™ btt'lje Ie ernirnjdig op de unaangenaam-
heden die men van h*rt ï^ebs. zoowel dit uit de concentratie-
kanti«'n aïs bet. meral verfranschtd, nit rijkpre krinecn,
.acht *;.'skiK<'n Dit is voïknmrn ÏXKrijpf lÉjk. >m\&.\t de

iwaaimakers;,!ijj(l hri nittst df aajidir.hl tri-kkeii. Maar
ja hcmdCTdcn Vlamingen, tiit alle krin^, die
npq- v:ïJjrn. ^.k)i Btfiw fa^bi'n mpelcefd, en die

r-'^-l in Hoilaiid, wanr rij hufint- cimiH-cHt-s ;:('h(>udcn
;bl>en, Iwrck'n kï^niitii tii waardctrtii, Wiuuieur het^ ^angt-n vjji dialect door het besdiaajde Kederiondscb.

«(nvf'r<:i [iij[is< I, rbi ik£L-(TK''nüisdbenvoorwnbaromtter
„aan Ir nt-n v*ui de iiiitjniialis<'i;riric np \piterlainl5chal

idsUfi van de Vlanijn>;m. ii: /.iilk vcrülijd^-nd tempo
toPTït'.ini - zonder dat mui echter op verre reeds
van ixn algemeen ajn mnj; spr*>kpn. - U dit UDdertw^
-lede

^ease bewegmif voor beschaafd Nedcrlandsch >df is trou-
©en merkwaardige uilinji van het Vlaanisch fttreven.
p-^rsTc c.'i »n:anLwerdi' nildnikkiiiL' /ij in da

pVerecnieiiië vu-r beschaafde NodLTUiidy.üiL- uir-prank"
1913, merkwaardig samentr^en. v.d. door twee niamien

du- mi ,iJs h- 1 Wnirr .ti Maamsche natiooale poUtuk beheer-
sclu'n. Dr. Au^^usi Ji,»ritis c-n dr. Antoon Jsuob, opctTicht
Haar dod was hei bi^iiaafde spraken in hreedi; kringen le
^pa^wren. In enkele maanden tijda telde <kate vtrecniging

4000 ul leden. De K^^ .lic zij inrichttt^ en vfKjral de
bijmiicïtre cureussen voor uiui^ rwijn.>rs — wit^r btflaiiRrijkc

m deze in bet oog springt - werden ijverig gevoli-d.
- den cKirlog Werd hai* werking onderbroken, m de
md na den oorloL; maakte het ontstaan van een nieuwe
omging, vrol ni.^i overbodig, maar mindrr lïringcnd
de politieke prubjemen die ophMdng vtreisditen.

Hel iK ondeituttcheo wel kenmedcend voor de tegenstel-
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lingen die in Vkandmn bestaan, dat het mogcl^k

dat» telU \' Antwerpen, door U'aalsch^ sc'

(wTtlloiidiT) van onclrrwijs - w-n.nt <j€tk dU WiLS moftpHfV

vóór iten ourlug - lici aank't'rL^n deze U^scliiiAldr uil-

spraak op de pdiolcn werd verboden- Atn de onderwijzers

werd verder de vrije keus gelalfn onilroiit de iiitspraak die

rij veiltiüzen zoiidrn. TV nood/akeïijkhoid van ^-oii pnlÉiielf

actie voor het culturti-lt streven der VlaLiiingLn sprnki

uit ïulke feiten wd wer taü De groei der gedachte

moge ondcriu'''=i'Uen daaruit tijken, liat 6t tegenwoordige

schepen dr ^' lliiy-^manA, dAarentc^en dc bewt^n^ zooved

mogciijk bt;vk>rdL:rt.

Ik gdoof dat de intc^lecttteclen die de opkissing van het

Vlaamsch ' rii> i wilW i'^'i^kru in •-m niinui ri- .lan-

slutling iiaii '\' N< 'I- rLin^Urh' Mtlriuir. Ik, |hiiiti"kr op-

vattioy Zij verder ook mugfii hi.'bbtnJi< /ivr zi ld^iuiin iijn.

De middelen om d«wï aansluiting !e verkn^gin mogen nog

dikwijls een bf^clje nidimcntoir ea onbebolpeai njn,^ dod
stAi\l .ilUn lul.kT voor Ln>E<'ii.

Htt Ls wd overbodig te (Ut hierdoor geene ver-

boIUndiiChiiie der Vlamingen wwdt nagejaagd- Nogmoala»

eenheid is g^ t n-' eenvormi^eid^ Maar een diepe ïnwirkLr.;

vau hï't Ni.di ilantL<K-.ïi t^rr slrlijk Wvcn op Vla-indcmi woiJl

algemi^cn nüodiflkdijk ;^r.nJit. Zt-gdv Vennc-ylcn ntig di^rtifi

iaar geleden: „Vlaming zijn om Europt-eft- Ie worden",

het IS Tin (liiidilijk geworden dai dii ;dleen kan be-

ttekenen Ünid-Ni fl-rlajidt'f m-rdm, m diurdoor deelftchlig

worden aan Ó£ i^uropnschc cultuur.

Het kortst kan men dan ook de Vlaatnscbc bewepng

dunkt me. kenmerken als sin-vendc naar Nederiandscbe

cultuurccntralïsalie voor Vlaandf-rt-n

.

Er rqst nu een belangrijke vmag; ^tu di:rgt'lijki' nauwe

beïnvloeding wel mogelijk ? Zijn de Hollandsdie en de Vlaam-

ficbe geestesgesiddhcid niet zon i^Sf"titi'<l viTsclullcnd dal

wij TKimvi-Tijks t'f'M wiTki'lijlti' dt>ordnii^nLi: ni'-K'^'i \i'r\v.^^h-

leo. Hebben dt btide Völkskaiaklerï. iitli op /.nik-.
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verschiU«ndewqu ontwikkeld, da.t de gemeenschap niet meerH|M Vüder gaat dan dt- laal. Is m.a.w. de Vtaming nog
W^Si Kcffo-lander, bet dan ^üd-Nederlander?

ni

DE VLAMING ALS NEDERLANDER,

Fli't zal in mraig Noord-Nt'-l'. rktndsch oor ecoi^iiLi
vrtfi'nid klifiki-'n te hooreo sprckrn v\iii di-n Vlaminf; als

NLtlcrJaitdt'T. Want ook aï zii^l nit'xi ui, dal de Vlamjngen
nauwe vcrwüjiten aijn. volksgenooten kan men in hen nkl
htrkiiini'n. Pat blijkt aJ uil de vrijwel algt:in».'cn gBi^iarc
mcening <lai t-r, naast hi-t NYdoHnmUrh , 7,nn ii^ï-i nts

Vlaamsche mal zon bi-^iiLui Ei-ii opvatiiug die lahküiil
\Trk*i?r(i is Erzijn VlaainHchcdiiücHiteD^tooalEer Noord
di'ri^jidMl» diüIrMrn ïijn, !ii.L;ir terecht liwft K-ir-lv irj

dvn ÜfVur m ttii vaii zijne Jioi l^[^n.n i;('7''[ïdH dat ur ' V-nv* 1
1

,

vcrfichil Is tusAchra wn Aiitvy'<:T]x.iLij.r ,n een G-nttii-mj
als Tu-SA.}ïcn «n v.in Iwidcn en eoi Anwterdanuner. Dat
tU/t' dial^ tr'i] Tr \ ];r:iiidpron nn^ iiltii nii^npr djn — en
wel mia i-'L-Ti an:Uaisi:h ïitiije hcbbi n. ^••-i ik gaarne toe.
de ooTïakeii hiervan ^lipt^- ik reeds aan. jjia.u dit belet niet
dar ons bescïmafd, het Nederinjifiscb is-

Nu w di'ic VfTkwrdt' <ijiviniiic vontr n-n ymin iscdcelie
w wijten aan wal ik züu wilWn noomL-n [iitviUige omsUn-
digheden. En wel in de eerste plaats aan dc Hoibjidsche
histcffici M-M- hM» u. bezickl dnOT de, vuur aBe historici
viiri dl wvrckl kemncrkendi' ei^ensdiap hut bestaand*' als
Ilvl n ddijke Ie aanjtnsi. ut dc laatsli; halve eeuw sttmd^ de
nadnifc gelegd op hetgeoi Noord en Znid scheidde, niet op
hetgïvn viTlhitid Ik zal mij wd ^^Ijt^-n. aUs onbevoegde,
WHTu k im \r ihft-nen op dr hoijgsi U.kwjinu mannen bij

^vu dv HtiüiiiJilstlK' BcschiL-dschrijving in vcdigo handen
berust. Maar ud doM kmcoericendc rigeuAchap ;cijn ook zij
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niet onl1cOTii*n, voonl niel meer »inds het inderdaad *

wckkni.; / rk van Mi' f ' tliv «V-t^r ap hcï beetaaji

titn Itfliiisi-liv <i'nbi:iil I' '^it/tJi, hunni" opvattingen

aangaande kwam vfr^U'ikru

Nu is bet wel merkwaantig dat, zooüb Pttif. Geyl aan

toonde yóèr. de sclieiding van 1B30 gescbiedsc-hrijv*T^.

aan wipr w^tcnschnppi Tijke onkrenkbaarbeid evenmin te

twijttlt-:! vaJi jIs ahu »in Jer ht-dendaaf^he Ncdcrlandsch

historici cco prvcit-s tt^enovwxestddt; stelling verdedi^di n:

van Groen van Pnn-r-Ter ts crecn «fSThifdkumlTR Ec^cbrift

dat t>p dl- *f:tihrkl tuifidiBn Noord- en Zmd-Nederiiaid

kkrinloiin iegl

Dat mlkc ktasac UgmstcUing mogeHjk is. zal wpI daanu

. 1, ,Lii \iiit atandpunl dat lacn in ilir^nliikc p

bli niMi niiLtnitn kan, aitijd - bmnoi /-ckta- firtiiztn

wjlU kcun^n 1^ /JM van èène sociale wetensdiap, dan

men wket van de gffediiedeniB teggea dat «) «el

schap met de kmut vertoond.

, C'u^c cvn van de meest vooraanslaandt' Ncd<:TluntlaLln

t.'s.-hKiLH3ir[jv,'i-,. f^n-l. TnU-nbrander, wlfa niet 200 ver dal

hij< bij de herdenking 'r'''-i' m v,ili di inncminti van den Bricl,

in bt^t bijKffldcT -^p b. i kU iu-N^di rland^th karakter vfin dit

hiatorisdi feit mtTiidf U- motten wijufii? En dil te^tt^JI

dit van vóór dt' I'acificitic van Gent dateert- Het ïou

interessant zijn. tOQ het noogelijk was. na tö gaan

pcrct^nt van ili' walerp'^uZi'n uil Zuid-NtxleTliuidL't5 b*'sti.nd.

Dil is cin illi - ii iu.hi j^cvt-n op bei feitelijke nsaltaai van

het ü<jscnt>hk, dit. consequrat doorgevoerd lou moeten

kiden b.v.b. tot een toml negeeren vaö de beleekcnU

) Zio ook Dt U«4n'Mf>derUnd(rlif iradiiir In onir l1iiWhi;>tr'ifli «f»"

Prof. Dr. P, C«yl Ld 'n^dBcfantt vo<ii < >ii^U<r<!eni»

*) Pnpva ovof do iVDwaaUfl^inx rtnfir nljifniiri'' S>h1iThri>[-' h. i'

KMfldmh l&AO, Zdb In l&U ubt dw tchrjjver, did di- mismkltjur ^^^ti

lB3DuDbrlliUniUimicalKtoiii1wiiu«n vu bot fo^nliBtiiKb b«giiu?]

w^t El* ^m^ïBiyUirfStfKMH UteiF vm-rnifinn nici uitfnlolvn''. BiAdïa^

UM KnHiiiiii (tor «BlKt tn NudFrLuidiidiBi wia p. 70.



Pg yUaOHQ ALS NBDEKlAgiDgH. 41

voor dt: Nederlandsche göchkdenU van het Koniuft^hap
nviT r.M-'ljrul van te komng-sUdhooder,

nmli rni>M.htQ, wniuwer hpi werk van dfv^' Hdcnde
hi'il'.rii.i rw-histreeks in brctderoii kring ms duorgedrongen
/< II H .-n zoo frrooCenuRVatiingomtrcnithetNedNiandenctup
ilf^r VlrtmiiïiiH

1 u u mi \tri irnrmcn naiiwclijks dnlkbaar
Eijii. Hunm- t. u . haj-|H hjk i;i W!^trnsvüliii:Hl zorgt ervoor
düt. at loopt h^)( ik' KL,toii>i:ho Jyn in do richting
v;in oen üchriding. de in een ti-genovcrgtóioWe richting
wijrnidi' f. ii-ii i,H'li vrrjtiL'ldiiiR vinckn. En m-ds hier
züu men uadurt- ^'cfWilnls4:hap zien» dan tnon feitelijk doet.

Dal: men in Holland nög zoo vreenitl staat tegenover
de VkimiEï- 11 komt. dunkt wq, in noshoo^jera male. dootüat
cr in H--ll:iii*l een merkwaardig i^vhTck aan historische
kennis ïnTSlaat. Het ligt niet a:in mij kniick uit t<- nrh-nrn
.1^ bet Hcdlandsdi onderwijs, dat ik m t-lk yoviil hoogtrr
td dan het Belgisch, majir het valt niet te <mtkennon dat
dï' ïrTTbockt-n ovï'T df r,i's.'hii:deni^ i n -lat Is dus de
iiL'S*hicdi.nLs zooak xij lot dt met-vdkiii.ni ^i-rtvkl, fïroote
leemten vertonnen. MIndilfm is dit le ^^ iju u ,iiui d*.- noixl-
Kakehjididd waarin men rich bevindt alleen de dikke lijnen
aan te Rpven. die nion dan in niivnlRin^' v,Lr: di- Mdeode
pcrMnni ui de nchling van c.n klein-N-rd^rlimdschp his-
torie l-iopaï, maar over het in dk geval voor HoUand
gewHi-litlR.- h-h van het bestaan der VUraingen wrdl don

wcl wat aj ic losie^ ht'enBHo<>pen,
Zoo wfirdt b,v.b, in een leerboek viui vader lundscJif

~ nig gelegd over de ooizaken van de bdgisdie rebellit;

:

„_ _lffiP vormde ondank^ /i]iu' lWL-ctit!i("lidd t^n djn gemengde
bevuIkiTij; eon ecnhrid". Een opvaiiiii^ dii' zHU Pirenne
in tTti krassen vorm niut verdedigt. Over hel Neder-
'iandach karakter van hrt „VTaamsch" wordt

rd geaprokeo.

In een leerboek over algffmeene g,^Iii.-dmiis ïetst men dat
Vlantiniifn m 1830 wel in een infrrieurc positie wnrtn,
andidien al hunne taalrediten veroverden. Een schoon



43 DE VLAWING JM XEWCRLAOTra.

cupiwini*me, wanneer hel geen dTotw wfrkeïiikhtdd

Wat nog Ie leggen v&n dii ^u.'i^v 'lif '"^i h^mibiH-k

itr- Asirdrijkskunde: iK'Volkir^ v in Ri Ii^Jh
)
l— t^aT

WaJeti en VlaimngtD; (W balsKn uumii it-n NrnjnU-n

^n Kortrijk—BroBSfll-LulJt

De Vbmingen rijn blond, de Wah n il-.nkr nl^T. Terwip

Ri'hai li'tkig is Het getal Vlannintien leis grouler

dal der WttJen
"

Zoo hcrit men ontt gmcensdiapp^^lijke gcschwdtiKs

verandert in -i-^r/iuik tot v i v r. i/imiinK ^Val wniioldeii

de R["s^'bi*'<li'[ii:'U>''k!'ii van li' f luf ilul dt- Zwijgtr zkh

een Xuid-N'i'dcrlandcr vot-itlr, U.li hij W Brussel ihnis was,-

dmt hij in Antw^pcn «ch van rijn gP^otschü taak is U-ww^i

gnrorden, fJvtTdf Ti' iï^ .in. v;ui Gent wordt ht*iii:^ ,:ltdi'ii

om de nadruk it- ' p '1^ ^'^ti Utrctlil. wa;irby

dan vermeld wordt dal „Zuuh-lykL'
'

v>rüvintiëa *ich

haddeö ^geHchdden. maar mvv venneldl er niel bij dal

die Ziiidfiijkc provintiöi de W:vaïs*h.' w^ircn, AnTwer(i*ni,

Gent. Mi'cbel^-n. Lirr r a. ic Utrecht waren da; de Vla-

mingm met JiLldhafiiylit-id de ïwaarelc slagen van den

fïpstand hebben gedraRen en slechts voor wap«^ngeweld

ht-bN'ii moeten '^'^t ht'-n \)- wi rk- lijk TiarifJM.Lh- buïL'Oki-nU.

in at^i^nii-en Ni-d* rMii l- !i- jl n». v^n dtn lol dit hi-l buis

van Oranji' htvfi y.-^jjiria. ^ordi op het adilerplan ge-

dnmj^^). 16« waarbij b^r Nix>rdfn hel Zniden in den

slivk bL-t, verhtiVT lijkt, ^nml-r (hsl ir i;.^^-';:»^n wnrtit op

hi i icil dnt dr vrudo gHslotm word ugtn dcüi zin va» Fre-

dmk nï'iLiirik in.

Zeker, ook toen re«ls was bij sommigen het gtv<-1 v->it

do TOlksiTTiheid JTEH'k, als bij di-n Am-itFrdanisrhpn k..<ipm,in.

die kniii a^n cl- Spanjaanis li-v-Tdi' ffficn di- troepen da-

btl Zuiden /t>utk-ii gaan U-vrijdi-n, maar dal m hel volk

het gevoel der verwantschap leefde, bleik mij op tttsr loe-

valli^t wijie bij dr hvirT^' van -'t-n pamfK i ^uoüls er ioovclen

legen den Munsrcr-j bt ii vr di- v. rs, tn waarin, ver-
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vrw^de klank in de Europope ciünnir, op de Iwtetkenis
v.m ?ii"T ij,i!ir^ri;rl' r-lemrat wofdt gewi^mi

: in de woorden,
wLi.[[ iiirtlc up i t TL h'-vrijdinj.' van hpt Zuiden wordt aan^i^-
dfoiigt-n: ,,Tt riiLLT dacr wij gesamentUjckt Nedï^landers
,M]n, «I naest Nabocren, ook door Uacgwhap van outs cn
ondiTlinge verbonden acn markandcTcn f-tiebondcn. van
één spraf^^k nnnit'T van Wrn. hmnniT rn ccmdiCio, ten
naistc bij luli tky Privik-^iijn lu-lihLiiJi "

^}

MfuiT. votTi men mc tegen, ia 1630. Tprechi b™fl Prof.
Geyl er in oen Ixlunf^ A. !.l i

.!h sTii h^ ) rtp ^twt'xeii tlai vcmr
wwver zij op tl-lvIv nKHidun ülL-md-.\ ri Mlii- ï;r'j'>T*'ijdc'f ls

een ilccidentft'l kariikler droeg. Utzt- uorzaki-n waren nouit
iM sUat ^weest sch^ding tirweeg tebren^n. wannw
er gfi'n van buiten kamende Stoot was ^iepevï^n Terwijl
mvn er zich in Vlnantleren rwds iang bewust van
is, is het ra Holknd, dai toch ooit bij de uak bt-trokkt^»
'niviïldoetide bekend, dat de rebeUk van [830 mi Waalscbe
v h-ppinf^ is. wt Frin^-h j^eld ni door de hulp van Fransche
liijf-pia voltrokken. Uiytt wij leid hebb-ii v< !< Mamingcn

L-onder leiding der geestelij kl ie id /JcU l.il.'E iTi,.i>leptnL Miuir
de yiaamsche burKLiij hoeft liet w^tig gexag venledi^.
Het is .inrrn-Tt ttd -li brieven te k^-t-n van Jan Frans Wil-
ieuis. Uic dixïi Ui \ J<uutngen gcmn-nid wordt, „de vader d^r

Il

VlaanL-iChe bew- lini)-". aan /,ijn vriend Prol. de Vries te

I

AmsCerrlani, f;<'schreveti in de dagen van het oprrwr. Hij
>l»schrijft erin. dr Aniwerj.>,Hie bui^er^ U ?iet

"gespuis, di.<>r Fraiisch geld opgehitst, in Let gewcti ki.uK,
en voorziet bet verschrikkelijke gc^-olg van een scheiaiiie
vt'i'T dv ZiJt ! XrU'ilajiders.

Ondertussdicii. deze historische kcime cQu slechts betrek-

Unk van \ rf Pamnrtltn 3044. Ik weet [ï*t ra™ utliïi^n
[der pqbltr'.i' i

<1 Hglluid

irhj lüel IJT v«J bctnkcm^ min Whteii, m^u dn Uvik

oud LttJfluiL LoDdDiL Bon NKWfUodicbe wftaUiii m
L
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k«Iijk s^riiige betcekmis h«bben. wanneer men xkhinHol-

]aad maar gtin ^rsk-tnlr VLiiiT-iToUing vormde von Iwl

Vlaamsch volksk^rakUT i-n^is lict ^kh o}3 dit

vnürtloeL

Het geloof ik. de ^T«>ti(tE hbidenw voor het onl

van MB genwenscli iji-i:' V H 1, ii.n mi-n di' legeni

Nu wiu lieï luituurlijk dwjjr.Li.3i] iijii It lixjditiitm

er tüöcheo het nonntelijk en het zoidt^tijk voW

Wndlü bestmAt. Ik /ji! In ( 'l.i.ir -iU.-ik- ti. m'r-r h''l>b'"n,

maar vtwraf mrx't ik va>uuUiui tUi di: Vlajuiii^ nici is.

Men is in het Noorden lol deze Hche^vc voorstelling

^H 1 1 f i i^'^kftm' n, -h " ir 'li-
^^^J^^*

w.iari'p mï-n wcdrr, Tia ecH

\M 1 n I liiiliM^ nli'- il' h'»1ilii?kr ^i-scldllcn van IÖ30 v

vlmidi., nitt rlk.iiidii iit .Miirakmg kwam. Wel hebben

besten hisdchen de Htrilandm co Vlamingen du IsuuUn

die hen ir, Ik in lr^ h"n<\ m-rnï InsEplatt^, en was HoUand

reeds op hel <,tr-i h h'itcrjiïindig congres in

vertegenwoordigd, luaar niiuwcr contact tufisdien

breedcrc kringi^ is toch eig«nl^k pas wer ontstaan door

*1,vf []i\ En nu is Cn-zdh- do ^hiu* rrndsti- vortepenwoor-

d\;---T van '^ntawtri lilt ine in Vlaaink'U'n, dw? up partïoija-

ri^^ii.^ltr u MiS^n '[r> ru-.i. ^'11 dii-, na een voorbijgaand

succes, dat zij gt^heel aan het grwtc talunt van hare leidiTï

Gotelle, Rodenbacb, Viftrit-st, Slyn Stri iivdü it' danktn heelt,

als BjgBnmaftJrttim ^" Ttcw 'ging ^iverwonncn is, Dil gaf al

direct miBBSfe tot ini^v^r^^i^nd. Verder kent men Vlaan-

deren in bet Noorden vrijwel uitsluitend mt n^at litt-raluur,

en men hodt lich natuurlijk vcJomamclijk f<it dewr li-

teratuur aanK^iTokkfn eigtnaardige, htl

locale, het genr^, waar iTwrn in hel Zeiden bijna evenveel aan-

leg voorhwft alsin hel Noorden, het mecstopdenvoOTgrond

M-hiTM'f- Dit is i'vrnwrT oti *;l".'dit middfl om ot-n x'olk i'- lr,^rfn

kruinen, tCct «ordi sintL'^ TimmtTmans" l'oUkU'T bijna vt^r-

vetend ïooals imn zich het tj-pe van den Vkmiog vowstdt
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!-! IS wcï tvne vun-iTiging in Nederland, het Algrmtvn
NLilrrLinO'üi'li ViTbund dal lidi nn (J<^* ] strli nauwer con-
laci lusschun uk verschilicndr dirlm „den Nf<lLrL4nd-
schcn stam" tp venvraaiiijiien. ^'jj ruuwkturige ktiim.sie
vttbprc'idi^n in Niv>rd-Ncderiand omtrent de Vlamingen,
hun k.irakt''r. Im ^.-iMvmf; rn ï>f>litit kH'n toosTami lag dns
alit:rttT>I ojj jiiur wq;, |>it verbond is echter Ijini^ampr-

I band. wat zijn oJgemeene kiding betreft. ba«aiirraii,sdi
opgebouwd, en vertoont hkrvan de itroote nadericn. Zijne
mwst*- v'M-irH:insl:iündi' nninnm wrten ïj-lf ir* ^^oed aU niets

;-van Vlaanderen af, in hcbbon juist dit VTamingpn ili-'hel

meest tot de verspreiding van kennü omtrcm \'1jjni U ren
kii:i li !, ] ijilraifen, van t\ch vi'r\To*'mdï rn aigestooteji. Het
j^iiM.if 1,1 /waar van dil verlhmd is dal liït l i ur ^ftj belang-
njk. Mih^idiL- geniet van U*! HolLmtisdn: regwring en
daardoor een wmi-ofËdeelc instelling Is geworden, met de
"an/."^f V ;dligheid en iwaartilU ndlit-id die misacbïen voor elk
oliicii't] npïrcdeii tvi; niHxU;ik<'lijkli<-id k, maar dii- virlam-
mrnd werkl uai ztïi: moeten «ju li-u centrum — olttidn^
vjm ciUtiiFwOe propagandiu Daafdoork brt

Mebeel in zijn u^k ic kort geschoten.

W Ondcmjsschr n .
, n zoo groote misvatlin*; kan ninl < nki l

op toevaUiglied< n tMnislen. en ik kan me best vottrsu-llt-n

dat, iemand die de Vlamingen nauwkeurig faeeftgadcgesiugen
itvh rol

, -11 cixjot veradül in karakter met dep HoOuider
lOU coiiclLidLLTrn.

Dit koml omdat de psyche van den \'lujimj^ ZL-i-r moeielijk
te vjiten Is. wat mc weer een gevdg lijkt van bet feit dat <üt
volk .d> hH ware /ïjn jonKelini,'^iLii Mij dtrt-rmaakt on daon>m
erii dcrgelijkt^ onsamejüiangefltUieid vi^rtüüol. dat dj iedereen
fa de war brengt.

Kr bestaan enkele schetsen van bet VUamscfa karakter,
w-iHir men ovenwei nm vrvl aan heeft. Wnnl 7i\ ^aan mank
adJi de iuui. die ïncn ten mindere in alle hijna aUr r- k' ninpTi
twi bet volkskarakter teiDgvindt; i^a bJin-ie op;..'imj,iiig u-

tten van uiteenkupmde ctgenschappcn»
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Over het algemeen hi^ft nKfi voor de volkdonkt
niet voldoende aandachl ovet. 7->o vindt men zt*\h in

slandaardwerk ak hei „Han<itn>:k voor dt kennis van Ne
land i.'n KalaDién'\dCE«erveitlkQ9teUjkedor>rdedcpart«men-

Icn van Algemt'i'n Hestunr nitgegcveti encyclopedie over

N(^ifTl;ind, ;i:in hi i vtlk^k-irnkt-r ^U-rhts rnkclp aliifm'^-

hedfn gt-wijü. Et wurdi gi'jct'^d diti ,,di.' Nt-dcrlandache natii'

licli «ndcrscheidt in vele oprichten, ïoowcI doot levenswij^f

en gewoonten als doe* p^rdusch^-n dankg van de Vlanw^n

Fransrhen, DuiftrtifT^ fn En^flsclun ïij vomH b vele

oprichU'n t-i n overgang tussdien Duiischers enEngebchen

Dan wordt gewezen op enkele karaktertrekken En
dan komi hei et rsl aan de betut het phiegma en gebrek aan

^p>nl:iTiiTiMt
,
lïirniii b oos gcbee] volkskarakter, ïijn al-

thans dc mtcaïo onz^.r eigenaardigheden te verklaren" zegi

de schrijver. Nu vraag ik U. oi men dit een serietixe t>eschotK

wiog kan noemen. Uit een V'Tsclnjninf^svumï akhfl fli i:ina-

tiscbe. 2al dus dp 'mhimd vau ln'l HolLind-schi: volk^dfak-

ter worden goconstnitiTd. üvcr dozen inhoud wordt o,

medi'gf^celd dat de Hollander i?. indivïdiulütisch» hier cn

daar overgaande tot particidari^ni'- : „taai en voDiardi'nd",

VtTdcf wordl liiv.t^ffd dat hi-t „Id^^i' huid mei zijn wateren de

bewoners lol vn'hoaders en zuivelbeieiders, tot vee\ elters.

£ee\<aarders en handelaren heeft |^a»kt/' waar wd
niemand m1 a;»n iwijftlen. maar wat nk-t veel inzichi geeft.

Als k^iTAkieri-sir k' Mijensthap wordt eindchjk aangegeven

dal liïcr „sdiitT dk ^tuk hout en metaal door verf wordt

overdekt/'

En let wel. hel is niet in een onbenuUig werkje dat dsn]

dingfn wj>rdcn gezegd, maar in een ziit gixd boek vuruft.

ikp al^ Vlaming omtrent HolLand veol heb geleerd, Ói'

waaruit tnisichien vde Hfdlande^ xdf , ook nog heel wal

nieuws uraden kunnen opdoen omtrent hun Und.

Het i* op d<*7»'Tfil' wijw dal men van den Vlaming zegt

dat hij i^: zmnclijk, mystiek, geloovig, goedhartig, en loo



De groole fout van al dö^clijkt besdionwingtn BJkt me te
zijn rhit /ij iiilcaai> v-an ric «t^ilachtf d;il dir psyche '-vi^ vtr-
«niduij^ IS 1-aji jllctii^ijidi' door cIkaijdLr}ii'-'ti iiKKL-ndteigtn-
schApppn. die dan de handelirigen vaii d-. ii im nMih bepalen.
Dozc' opvatting bjlct me t's^^ntied verkeerd. Het komt me

zQotI*T dat ook haar tegendeel ndnwrzij; ji| 31. i .Ion

^Trnrgrond stelten van één deïer eigtnwhüpï^n kan dan
n^' jr .ril juist machi m het vcOkskarakter geven, iOechts
>vri'h''ljsch is dif te br-^jpon.
hn nu gdoof ik. dal hei vcrscliU lu.>schcn het Vïaanwch

vn Hollandsch volk^aralrter niet roozccr vüortq»rüIt
UI! 'Ml VH tv, ^il „.,n inhoud, -bn wel uit een verschil ïn
dc' hiiih^in u.i.iciii triï-nJtrïim' eigenschap] werdi^n
ge5>ni]n iu^i.'Li'd, Wal ik bt-dtwklc locn ik zeidc dal hei
Vlaamsch volk nog ini^ jcmgelinRsjaren verkeen. i^. dat
•l' Vl.,iiüni: nog de synthese v^u zijn karakter niet gevgóden
ht.'t'k. UT^tijl dit met den HoUander altbfttss ai boc^m
mate het la.

Hieraan is hel meest opvallend verschil tosEcben dc twee
volk.-^r™"pen v.-\]'< y. H- 1 HitlbudM'lic flegma — dc
Vlaain-sclu- uJtbundi^ .i .1 ÏU-x iUi^\u w lU- e^bondenheid.
de bedachtzaamhdd, \.x iï.' twiji,-l/uchi mndai men dc te-
genstrijdige tcndenzen in *ich vorli. Het duldt op een min
^f mof-r irrsynTTfTi^iTTde persoonlijkheid, tk-T is dan ook
opmerkelijk dat dit tucneeml naarmate men met me«r gecul-
tiveerde mcnschen heeft te doen.
De Vlaamsche uitbundigheid kenmerkt het toegeven aan

vx i\ Ix^païildi' kucht die Èonder tegenwicht blijft, het gebrek
aan ^\^ltllth^: nn-l andere wmrdcn v^n dc- Icc nsiellip-:' dea-
len der psyche. Het is ten andere iiiï-i lii,:r alleen dat
ïij rSch uit, mttr m,^ misschien in een ander fdtwaaiaan
de ffnie:,zmH kin'iirlrjken indruk, ilie Vbming dikwijls
maakt, te wijten n.l- in de dissimantio •Vu- .-r bestaat
.tussdien sjjne woorden eenerzïjda un ^jjnc ^lu ni inclina-
ties «n ^baren andcrajdft. Ret kont oenigv aandAoht dit lot

I
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zrlf op te iRiTkeTi. Maar Ai H'^ci\-\< ]\u\i; zelf Xxdt loderecn,

ook zondrT mon rr cie r^jraaak vjiii lnvft nn^i^iin. Deae

vu'k^ng van titt acoüit, als ik liti £oo iiit-i t^nt'n rreodi-

aanschen term raa^ noemen, Hjkt me e«o sUrk argtunent

vpor het i^cbrek aan gyptbctiflch bewustrijn van dit

voïk.

Dil vprïiclii! li li' dunkt inc, wat hvt meest Lecil bgge^

dragen tot ót opvatting dat de twee vaJkskarakt«n ver-

schillend ^n. Wanneer editer jnirt is» dal nj op hovpn^-t-

ïitirmdr wijw moetm vrrklaaH wnMrn, A-w /al rm n Tnij

moKlen tot^cvoi dat ée vw&chilii'ii vctl lin^-n^r lijkin <Uii

zij zi^n, en dat jniat de opvoedende beteekecis der VUamsche
bcweping in ioovcTTP öj de Vkmtngen wil Ivengen tot Ne-

dorïandsf^hc aittuuroentralbatk, hen >terk uilen doen ver-

minderen.

Haar toetsen wij deu opvatting aan een paar kvakterk-

tiek<^ eigenschappen.

Dl' Vlaminp z<"]it hcT vi^ortdurpml tinmKl^ïi llijk runiaci

met do zinnirJijki- wi'if Hij Uut li vi-n ^ uQrtdiiTi'nd genoc'

gen aan de gewaarwording xëlf, aan de vcaxadiging der zin-

nrn. zonder ïii-n als hot ware m gevoekus nm te Ectten;

lx- smulpanijen der \naminir*'n djn brrucht, kt^nmerkend

is dat mvn évi^i lt?i i-n djn dniikï, Hvi vcrUi-s van den

Guldensporcn^a^ hadden de Fran^chen voor een deel tc

wijten a^ii hi l U ix d'Artois /^it' ra uKinLin nieï vol^-tlf

die dt^ viTbinUini? <U'r Vlamingpn mm Küririjk wou aïsnij-

dt-n, " wam dt: Mujumgen eu-n vwlun gwiurig. „Deiedgtn-

schap ifl het, waar Tiimnermans in djn Pallieter de groteske

van gaf, Ni-T ^i- in i

'

' - 1; !- ven bestaat a§.<H>k in

onic knnsf, Matrl-nnli i^-i- -ir J[ < r /sin - 'T in, prwir - li-

zoggen htH^ het ti><'gdaï. Hij nuKi mt'^^ Ncbbfin v-*ii de

„Wolsche, val^e poften, die tneer rimen dan aie weten/'

Op/t ^diri|verï nnd- ii hun ki.iLht in de zedeiisi 1iihUri",e-

Nor Tiii'cr blijkt dit hi] l^i kunsiuitiTiL'-n wawhetwals"^*
zelf een dlfecUvve waardt^ ir.xft. Ook de \ Ijuwwrfw Wqator
tracht uit het woord te hakn al wat er un aifrct tniit {van
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de Wof^tdjnr, Ti,Tlinrk}. maar dniddiavx bUjkl dit b\\ de
jjrï,ii<i, rkur.., Wir I.lNvu j. k,>^„ aan kleur ora de

derkunst rcalistiKb. Eg ü scnsiMxL lA^ kleuren bij Matsijs
Rübt-ns JordacM. Claus, do Smetï!

^

By d^zoii algpmct^ntn a^ih^^ der Vl^iminpr n h< l ni*>t te
m*oiKlcr(;n, dal wij in diu kun^t .be d^. n,itiiT!r m h.irf
waarwordingeft hrt vrwmdst is, no«l ii^ts ^.li.un^.i^. hcb-U u ^-epmduceenL iX- Vlaamse bouwinnui js stodht» nio-
ciaai Vlaam^ in du Vf-rsi,finprn.

OcJ dc godsdknst vt-rraadi <Ju. Nt^rgtns worden de Chris.Ha™ en böïigOTlqïendeiï zoo vcrauiiwUjkt als Iwi ooiC«n Vk.m^b katholiek of bij b^t gnite Ikfde voor

sgn a4B^«eld (met het hiotid dt: vij* «uu-it^, ht-t vüo bloed
druipende faart en loo voort)- U«n wü de veHraiwde iun^
si.-ds vrv>r .>o^^, n h.hW, lunscbeo ons «t-k-n. « oc.
W'indi^ kivlhübt'kw. .TL-^ t-n .irJi st.-.^s aan dr uitbanR-^borden der Vlaam^^b- .iL,ip,i^orbi.rgt:ai. In St, Joaof. St.

Pn^lia^n^ Hrt H^ü,^ Hort en dergeïijke. Lirfst met

ha Kalholiasme in Vlaanderen tuJkMis weer Ïd bet ainndiike
dreigt over te lOaan.

Dit is *at men van Vlaanderen zoo dagelijks kan zien.Hoe éJn/ijd^R IS h.-t r,Lt, r ,,n^ l.^ralleennaartobeoordeokn
wajit eyon«-er ^ij.i w.j druoakrig. in^ifei. Van ons v olkska-
rakter 1$ een even esienticci elcm<«t de afkwr van iH-t zm-
n. ljjkr. <W wT^ïoging over de wakheid van bet vk&ch h<t
verkneL-i. n^r dr rr^rïonde kracht v;in dm 7. U^iandieec^t. d. tantUMc. Wg hebU-n hcbn^jrirk mnTm-

gelevefd voor dm eersten kniLsKxiht, naa^j lïaiTlandl
staal K m It-mi

. Srhilderde nu-t lijd*^ van Malsi» de

l^^ï"'''" niet /i]„r |„ krh,- fan-
t^wcëa. ,iL ixtaaenv(Tet-nng>laal.h'l>.vi(]sT.^niirriien
de groote indmk d« de los-van^riimeüjkJ.e.d bcwcgiiw
der begmnende Refonnatie in VUandemi nuakte. Dikt
XXXVL Wm wjuju BI VuwMaaH. ^
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G.;ïdt.Ujk. v-'rlKrldmiien- n.:isï de „Vqf Zinnen .
„Ue Uo-

il^e v.m Ir-'t giiAl" lijict bel n^ortt lypischc werk

tïo/en itKt aïitithetbchen Vtamü^.

&, vciv:hüt het HoUatidsche karakfr /ol^ it-cr v;in hrl

, „.. in dit nnnrht? Vin-kfl wij. om met grootst^^n

dc^, hij. de *Aadcr nitnanertdhetd van de e.nhe^

Ï^Tuihaiin en riel"'), Zi.r «ij h., mom.mode .i.

symbuüL Ura<-b. Bramer en Thijs Mans. den schader

de wrrktlijkhcid van den droom?

En 1^ li. I stnk psychologisch, tm. mei Ie zcggenpayt:!!

fisch
Ur^tKrUerNooEd'Nedcrlaiidsdielett<:renlnjae-

guncraüe. «di meer toelcraende op het naspeuren

drokken cn gi^üar%^.-raiT^^;in, np het reflex, als ik het

n...n-u m.M Lbn op h.l v.rkUrL-n d*.r ondcrhngc gevoelrn^

Maar er b meer- In sommige pereooiüijkh«ien h«fl de

Vkamsche geest /ijt' ^vnlh. -' tï^-vonden. nu hjkt h^l

Hollander. Daar in d. «TstC pUats Brueghel. degïootó.

voÜEdifiïr Vlaming, eea der weinigen waann dc Vlaams^hc

I^VTolWi, ir^ijn. etsei. .v-.^in M...!. h.t K-not d.

liggen, tiat hvi «.moed bij de beschouwing emn tusadwn de

iwcf' polen wordl boen en weer geslingeid. iijn t ^^nr

eenv(^K<-- d,^k.-n. Op Inm is het dat de Hotbnd-,. h, m^^j--

iSsder 17f iLim' h bbrn vDori^jobouwd ru.sschi;n de oud-^

Vlaamsche sdaJütr. luj ha die in Holland bel beateisjc-

kcDd. beter dan in VlwtfNiemi idf toa ik haast ««gen.

(p. IA vida).
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WMjf „piManU nmnnci." tesam^n m« .vn

in t Fwnsch maar in m-TE^MT^"
had, dc C™ter hem t«™wena riet.™^

is d« verpersoonlijking van hat \l^^„,^u volkOok vn..r-.,.n :.„,1,.t.- CwMelIiog gaat deze opvatttaR opdu lussc.1,..., v„M,„ l,ikl„.i<l c„ v„fml<,„-lK.M
^"""'"P'

- L 1, Tf-'"
^-''"'l-"'" Kov.n op het

!^n7^, i'T,^,'""'"
Z««»»JS<1<^ '-•^nli..id vax, ^..„r-rnK IJlt li.ili,- IS oversen..r,i,n, zullen iii dü edeeraheid

aakt «, ™n a„d.r, d,.. vöór.Waï (ni.n zi.- d.
•1.- v .Mngcn der KoninRenaanbidding) h, één fi-

-M. ook dt e.nt»id tl«wetgevinghthbtn7ijnoüilgfzo<*t
De Bew.„nte. het ongachrevcn recht, wm han li^V^

^" ^>--"f«tfne der vc-rl.^-n.l.- yu^L. k^rT.^
Zooals hun hemel bewolkt Ls. en tiun horizontt-n^Og «jn. TDooIs a,, om met Taine le ^ken, meer

aihunne mtdn.kkmgen nevelachtig, meer n» bxw daa
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Maar hoe stcrt blijkt ook dc jintiihrtlflcï» factor te lijn-

erwel*éoVlKning.4KnietrtnsTni rl..:iL'. i. ' w-'niini

heelt o[^ezien raar het ïkhUevon ii'^ /ui'l'ii, iui:l £jjn

\--dülümhjTicitf vonDt'n.' Allo» Icemttn vvij t..) vrrljngm n

het vormbehefwdieod vroord, naar hel syin

teekn. dat de gehcele vooratoDinK mi^Tii^ nt \'

naar 'Ir vt>mie''^''ii*ï^ ecnbdJ van .
i i Jlnit;^ H"^'" t^aamc

n-Tnt^n «nj di- vormen van hpl Zuiutii -j^ti, ^"jk aJ drmgtn

in himni' betecikenk nwt doOT» De sdiUdOT munen de

eenhdd van voorsteUm^ï il- r It.ili.iTi' n i-vfr. Hn imn«^. bij

otivnlknnu-i. K-firijj^ n, rih. nl vai> lif I Frjnsch lüOn
-'

SlPiids weer opnieuw l*epcoLvtn wij hi^t volkomen mees

schap Dvea- den vonn te vctovwöi» zooals mefl dat in hflt

Ztüden bwil. Eondcr i r ^-ihter odt in te Migoi. b .mïuwi^

oovoMai.li v- rlr.ni:^/ii. Dit is di' bi'tppk<'nia van het kit. dat J
ons i«^r tut Ui: l-raubdn: kunsl ^i:dri=veii vwkn. dat on%&^

schcrairfnirgen loovele vertakWe Franscbewkm spelen,

xéis misschien dat vck voftaromans uil het Franach vt-rtaaU

ajn- Nii^t omdat heï van T'arijs komt hr>ii-it dr Vlijning van
i

het Frausch. maar i^nitUi dc Iwbceisdurnj van den votïi, die

ktfnnrcrkt w»t uit bet Zukkn komt, êon rteeds oovoldaiie
(

Zijn dil 'j"k t^mi rit:» hikpivn "-'-^ HcflUlKkciien ,

Bt!t.5lf Mtl ditji vi'thïJiidi' Uiin. 'inii iwk hicT deH<rflanda:in
|

hoogere mate de ^theae beeft bereikt «n in edi gebondüncr

stal, een preciesere foromleerinjï htrft vi ruv/jnlijkl, ^\<i^r

immers, t^^lk^ns breken de primaire tcndi-n/in ««-r door.

Tdkcnï wt-tr biijkt dat de vwïchtïdenheid de natunrlijke I

of^iusAtievonniSp ook voor b(nHoUand»chemiuiT>^ h:ip|.vbJk

leven. En dat d>: [.-. nheid. wa^r v.-tkreen na^r vrrUTigt.müür

vorbregen wradt ten koste van een groüit gofstdijkc in-

spaniting.

Natuurlijk ligi ïn alle dergelijke beschouwingen rots sul;

ji^ctiers, maar Wi.nii. i ik ni'- nu i ^T^>oleli^ks vergis, dan

hel vi'rscMI ti^-JL' iL tiet HülUidsch 01 Vlaarasch volks-

karakter hc-ïidKiLktliik te wjun aan deze ver^chUkn in
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bcwüstnjn. in synthese van bel ps>-chtcli laven iut L^ liel
dus met van .nj,,litatkven, msttr vmn qoantitatlevea aard,

Tvtïininsie w^uiw rk> Vlamfrifi, oTivoIknTn^'Ti Neder-
lander, nï^ar «-n Nf^ltTlantler büjftn Er dreigt mtó pcIiUt een
groot gevaar. Hel is het voT^de: De voortdurende togon-
ildling van d-- fiti-, n]„Mf>- ri 1i: psyfihische elementen fa ver-
ni'irifiid en pijniiii ml vuor i!en rnt'Ti^ h ïb.uiU']

i
' mgt

liij naar de et-nin-id. Wanneer hij die nn-t knjfi^ n h r!P

synttwse, vervalt hij in het comproma. Het product v in , , n
derKeliik com| p 'uï^ j. de „B<'lg". dp verframahte en onzeH^
SUndipi' VKitijLiit:. t comprr^Tiii^ [[L^^:ben zinnolijkhi-Td
en fantas^^' vindt hij in d*- „i.lagut", dt- triviale b-'-ifHUtinj;
van de ^feesteHjke waarden, die tosschen vrnmelijkht^id (^n
vomi|,-iyh-'irl ih d-- v<Tfran,'i(-hing en hel iHKTiige nadoen
van d*n fr.iti^rhr n i^'-v^x. Ih naiiw Vlaamsdie buitenjOTgen

in Hoiliiricl ui Ui v^n v<:nitdi:rlaiidscht VUando^ snel
IDI een Nederlander worden, de „Belg" ix bopeloc» verloren.
Waar hij fW nist gevonden ho^ft, Is hij overtuigd van de eïgen
\\*onreffplïjkhdd, en vcM.r v,'rT>.'imnt "nviitbaar. Daarom
.1* de grootste vrees van Uu Vluanischgciinden de vcrbd-
pschioe van hun volk-

Ik merkte het r*i'<J. lu t ailtnnïnsi inijn bedoeling de
bestaande veniclkükn tnssdien HtdUndsdien en Vbanüdien
^ri-^i « i ,: U'u illi Tj rcdL-neeren, ik wiïdi'erallen wijïen dal
dj iih'l t-ssentlttl iijiï. Kn '}.,t i- v<»r hrte-'^n ik b.-tin»fiai
wil, verdoende. Het oj.,rii .f t;dt^ï-nhcJÜ van trvn dieper
doordringen in elkanders j^reütealeven. Een doordringen dat
r«-.K nn ijo^i.

,
lu lijk biedt, en dat de Vlaaitwdigeiinden

dim iitt ddii;pptn van beïerc voiïrwftarden hiertoe, intiemer
CD at^emeener willen maken, Ecngrooi U^L ti*:! van Holland^
srhr- tijde, dïc aan Vlaamiche rijde leerden wij neÓA gcded-
ti-Ujk kennrn. hiervcvnt, IifsIaM in brt .'.'ii/ir lii;,- in/icht dat
men in hvt Noorden ia^fl in bet \ l-uini^- J, , ^t.-jijk ïevrai
Daarom wilde ik daar, in hot Wjeatuk r w^. jj^on.



Maar atn «nigsOT»voUedigtr JEÏjD is het ook noodig

de behmijrij leste vcrsdüOen die tiwKböi tóóm
vast te atelieu.

Een defgelijk vettchü lijkl tiu' In de eerste plaüi^ tr njn.

dat ÉT in bet Hollaadsch maatschiippelljk vcrkwr meer

„stijl" ligt dan in li' t VUam^^ 'i T' zr'y.^tc Nederlander

v:iii Di vs-^'I li'^ft di- VbTijinKi'iioi.ïisvoor^bolltTikk<ai"ËC-

si-boldiin. Ik gtiXoul nici dal dit juist is- VoorsMover ik meen

tc hebben kunnen opmerken is er in den Vlimmschen omgang

meer voorzicht 1+^* uuuï.r.. --^ ,lk.,mliT5 ^''^oclons

diin in d^n Mnlliindsi lu i. M i. i- ^1 It ie Uii^n. scherp

in Vldand^rf^n-Xïtiianpii--i]|^'^-i"'i'f^ -^l'' Hollandsche maat-

Rchappetijke inch! dikwijls k» getukMg xniverondc, ^- wmn
Ie, » het die. gc!l(M>f ik. di- Vt.iminE?<T in lU-lUnd

komen HOK ^<^t moL'iüjksl valt. M' n k.iii daaronï. bij oppi-r-

viakkig oordeel, den Vlaming Jiiihi een beeljc onbe-

trouwbaar, of, bfier mis9diie&, onben-kenbaar vinden.

Hel i> 'V-nli^ oen gcvoïc van nni-*- .\\ t-- ^r-niti' aicht-

aardiglhul. \Tartr op botheid wijst ccn deTeeUjte tim-

ing niet. WjuincL-r een bdlenstaander dit nochtans

meent, is dit i. aan ons gebrek aan stijl u- wijten, tKt

ÏH UchHijke gevoel wv:>r liv ii>-ti|ï lnvt "m V!a,ii)iïi.Tf^n al

licht pt-dunterie en Imidi' l.ini. [wee eigenen:hapiJ^u Uie men

daardon ook den HolUnJ- r ^inigaiioa toeschrijlt. doordat

men de waudc der 1evetts„kmBt" bij tttt niet voldoende

beseft.

Efn üctrza^ik van dil viTschil i> missciiien hel \ liamsch

gebnk aan iFaditie. Want wij schennen wd veel met om;r

groote mannen, en wij kennen vet misschien ook ^
l- tet

dan in H.lln^ l het ge%-al t?, «naar die stille- invlixM ih'

grootcTiLj. H wn.l-Th.-wiist. uilÊeueïend wordl d<>or d»- in-

stcUint^vn h.h ^ ni. iitn-C*n van onc voorvaders irüssen wij.

Er is w^iig conlimiïteit in onze geestelijk*.- siroi^min^on, d^-

jongere staat gewoonlijk geheel b» van de oudere, ct dik-

wijle nïpi eens een reactie op,

H l niet toevallig dat in Viaanderen de VBFSchiUeade
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üistdHngeD, tijdscbriften, vereenjgingen meestal «techU «en
korte groEM kcrincn. etkc nieuwe groep licfi gebeel wlf-
standig wil or^aTii/^-L-run, zonder van bel bcatauide Jsdfs

maar gebruik ti; m^ken.
Zekcrhangtmet dit gebrek aan !ïtijl de democratische trek

vün het Vlaamsrh ni^i^il^irljiippiTijk Ifvrn 'iamen, £r t5 in

\'laanderen. ook in viTlrüTisthte kringtn, gef*n stands-
gevoel. Dit wil niei xr^gcn dal de vmchÜionde calcguriefe

wkh niet ab iets aparts beschouwen. Ik sprak reeds van de
verachiinq 'h r siTÏnnwhtc hnurRcoÏMo voor hot nnontwïk-
kekie volk, tXn tigi^noardigf iin.'ni:i'!in§; van zcllbewust-
zljn en plichtsgevoel dat men hi^ti oiud-il Enen tol orn be-
paalde groep bdtorat, ontbreekt ook haar.
Een tw-e>^|e MantTijk vrr^hil lijkt mi- te llp^n

groütere ii;aatschapi*clïjkheid van bot leven tli r Vl.i i. ii n

Veel mwr dan in het'Noorden vdléeSct het levm , j .„ji ki

de gemeenschap. De afgeslotenheid van den Hollander die
/.icU uit zfjn^vi'l in dc k^It"' Ee^IoiL-nhcid van heX huiselijk

Eeyen, ais in de gedachte der soevemnilcil in eici'n krin^,

kfenl men in Vlaanderen, ondanks zijn in<HvidiialLsim' mi;t.

Veel meergeschiedtalleainbreeden kling, Dedagehjkscbebe-
ïrokkinmn Uis^chtn \Tit'nflon en kennis^^-ri r.ijn f v inn[:::i T.

dat men de grenzen minder getrokken zii-t, ll< t HodHR
vrRviij^in^;'i]t vrn streeft altijd bepaukli.- doeleinden na» het
VjLLaiiLsth >Lreeft er vanidf naar, steeds dengdmlenmefisdi
Ie omvatten.

Men is veelal geneigd de»c veiriciiillen aan hi-t viT^chil in
god'^dii'nsT lof- U' schrijven. Hisli^riM li [K-i tt dat er i^r
mi'iir Ir iiiiik. n. Hrl kathoNckmf d.il [jij \u rh. "it u^ neesf
ïiL'l tjtlit-trsdii. vtd meer dan hul prott^^tanti-Hjiif jII- ki--

bieckn van het Wen doordringt, veel „maatH:happi ]i)kc r"
iinnRï i'fn dtr^tlijke houding gemakkelijk met nch. Maar
'hri mo--t IcH-h npgrmerkt wor-lm 'hl df? nirt katholii-krn in

\ Lumdirtn dtztHdL' ciigonajurdi^litUf^n vertoumn. un naar iicl

me voorkomt, het katboticisme inhct Noonden weereenJ^-
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/in- iLi jfgcsk>te^i karakter vfftoont dal wij a

De invloed van dit verschil in godMii-.'nsT "p den pn>eï

der beschaving U trouwens bvlan^k g^iiLM.^- uil /,ith

ook bij hen, dk- van <k kerk vervreemden. Ook deMö bRjvai

Tcmcn van «n katholkk volk m het ZnkJtfi of v,m i-cn pro-

tesliinLsch p^lnrht in hot Noord™. MN t«j htn vv-aie hc

Dnht-^onTK'n en ncgaü-ï werk dio vefschükgi te wUlcn d

pen. Wie meent, iii vooral in Hofland rijn er vcJe voor-

aanslaande mannen die dÜ vrreaen, dat deae vencbr^idfn-

heia <le penhïóiï dtr cnliuur belemmert, «taat voor et-n onop-

losbaar piobieem. Maar £ii:t toch te vttA over bel hoofd de

grodende belefikena die de katholkke cuUtrar «* m
Holland verkrijgt- Dit \c betreuren •-n <'r van de

eigenaardlebeid vnn hei Hfilbnff^h vnlk^kaniktiT van le

vreewn, de grixite beliouilcntl* kracht ontkam»», die

in onze, werkelijk flle«ncene> eigaischap vanlwtiii^vidtialiB-

fnc IA gelegen.

Dit m<lividualL-,mi' i> mhjt aïlft|WFlandtTr» kenmerkend-

AJ wai grout is in de beide NeMRSn. is door enkelinged.

nooil door htl gcbeck vrik tot stand adirachl. Ik zou v,^-

keBjk nki welen in wülk deel van Gmot'Nederland de»

ka^nk1eT1^^k het siTk-t U
IndiviiiUiiiisnie .Ugimoen verbindend karakter, katbo-

Hek ttjmanlïHne [in den zin van het buhow fidiïelf treden

der persoonlijkheid) in hel Zuiden, Protestanlscb kh^^^i-

cismu (in de ixii?ik»-n'- -. iri ite.-sbienheid) in hei Noorden

als anütlictische ihtu r. L.^i.itiepunlen. znllen, voof^owr

u\t hel bekende voor de toekomst kan grroncludeerd vomnn

de i»e:lers zijn waarcfp n'n bi- komróge algemeene Nedcr-

lanisclie cidtinir m "'! lu riiMrn.

teder is zieii ni \ l^.n.iit-ren bewust dal het Ztudcn daarbij

vooralsnog in hoofdaaak de ontvangende partij zij" ^"^^

tinnalis.-kiie, stijl enfBTOdvoortraditfe nwctcn wq doordeie

inwerkini; wrkrijsen,
_ .

Maar dii geven kan hel Noorden verrgken, & i» m deo
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'mg CCTi wkere bf^Vl.*'^;liJkh*id van den geest, die ver-
s?i II f A. ri.1 u ,t 'lil ,„mval, en die vttstarring.

k H' ll iii l' .lik^Mji^ zdJ viM»r de t'ipen bfschn\-in^
I. k.iii v,;..rkLPr]u[i. Die üok een aanpassingsvermogen

ct nt h Kri ngi. een elasCktteil, die voor den op zkhiclf
stoanitirt \'LiniiiiL^ mi^rhii'n lirlii verderfelijk kan worden»
maar, vs-inm-T hij ^fi-sih/und wurdl door cpn finbuiijMm-r
psyche, hini iikIj ixjk weer zeer bijzonder lot bemiddelaar
g'-schikt maakt.

r>it alles, ik 'Z^-ci ].'- -.i:<n,r h.,
. fijn sl.-chtï. verundcT-

steUingen, ai m^t n ik hI,,[ ^ij , r eeaigc aanapraftk kunnen
op lellen te sUmiihji.

Voor wie niet meent dat de NedcrlnndAche visie op de cïïn-

n rwik in de liK-knm'il nng hare bt In'ti-ms kan hebben voor
de VTrnjkins der nien-rhfji'jÉj ilf/i- fi^ilf^n weinig tel-

, Wani de kern v.iii \„ji \n<Ani^-iii iigi m dt gemecu-
ppdijke taak die Vlaniingen en NedBdanders smnen te

en kunm-n hebban. Het geloof, dat ^ij <i.'ze i^ak beter
a kunntn vtrvulJ-'n, nnk Holbnd, bij een n-iuwr rrm-
tDsKhen Noord en Zwk^ v rmi de Gruül-Ni--d<Tkniisdie
der Vlaamsche beweging.

ViHir d,Yv iel! omli-rtu^^Tien Maat het vn^l dat de Vb-
minguii van etn nauwerr euUnr ' l.- .ïnn-^lniriTip hij Nixird-
Kederiand een verrijking en verUri tniny. en dc)ot de eentra-
[i.se< rende toxLftns, oc^ een nationaHsMlii^ v«n hnn goea-

' k leven Inmnen verwachten.

T)e „Belg" noemde ik een cotiiprnmi^ Dc vvfded%«n vin
„belgïsehcn geeit" [VkuK Ixl^e) zien inhemdeUoem van
ZDid-Nederlandscbe beschaving. In 6m t^enateiliny
de pofilieke ajde der VXaunnche bew^g bcalotcn.



VLAMINGEN Ut llELGEN?

De tvgmtdUng tusschcn dc Vlaamschgerinden m dr

vo(-rsT;nn!' r van H- i' fgischeo geccntralï^cerden «aat

vindi l^tt '. M.i t-st pra^]:.i[:u fonnulcfriiig b dc tegenover

kandtr sï^mde opvullingenvan ïNrnVlaamadje en ^"an een

gbdienatkr, van een Vlaamsche of BelfiscbeculluurmihLid

] Inhtc 'HHET Belgische nalü? Li, twircK haru

betrckkdijk jongen cUlum, Alhoewel

df gt-iLii'lii.' mitr Belgische CMtrafaeCTing

bet bestaan van België de leid*^nde siaals-in(innen hpeft

beheendit, is pa* door den h^ k^ nrlrii historicus Picvnne

in lijn standaiirdwerk „Histoiri- tic Ut-lgique" dt th^^ore-

tuscht' gruiulsUg CTvoor geleed- Ik heb er hooger reeds op

geweien dal er omtreni 'W draagkracht v;.ti ini Wt^ivr

n-Atif veel m<i-ninEr-v. r-rhil lici?r?i-hï, tn drti hi l ilA.injiii

WL-nsThclijk is dat i-rdi-r dio hft gebruikt nauwktun^ oni-

sohrijlt wal htj er eigenüjk mede bedoelt Prof. Phrenne

becit dit gL-daan. vr*or h«t laatst in zijn antvflamingantiscb

na-ooric^h \^i*!k\e „Le Panprniianismt- <-x V-i J^^\£.iquv".

Hi) stelt daarin tegenover ulkander hel Ffatisthe (hij noem! .

het West-Europeesch) begrip van de natie, en het Dnitsdie.

Votg^ de Ehiitsdie opvattinn /mu dc natie aijn „een

natnorïijk vrrsrhijns^l. zich aan dï imlividui'n opdriiiRcndt!

onafhankelijk van hun wil", Deze opvjUing wil iiij de

Vlaomschgezinden in de schoenen schuiven. Uit hetgeen

ik hooger leidr. Iilijkt. dal dit cHijuist is. Het dan ook

opmerkelijk daï ViriTinr - v-r de Vlaaaiische beweging

slechts Uuilscht auïi^ura cilti:rl-

Maar bet is intereasant na te gaan hoe Prof. Pirenne

bet Ffwische begrip, dal hi| (> r I r /ijnemaiikt, mn^thrijft.

Volgens divp is n^th- . n : -hu- k ^^ri e^v^ttlijk we^^n".

Zijne tfnhdd dw viHjrtkonjl nr^ii uU ra>gemeenschap,

noch nil laalgemecnschap» kan alleen in bet bcwustrijn
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bestaan, of, aoo men wü, in het gevoel van someiiboong-
ht\d, voortkomende uit övnr*.i'nst''TiiEnjng van den wil
<ïQ de gemeciu»chappejijkïu'ia dt-r n rln, n" n
Dal de eeihdd der natU- in !k't bL-wusi/ijn uu j[ii-n?ïchtn

moet bestaan, dj grii toege^ven, maar dit ^Idl voor
vrijwFl alle crnischrijvinfifn (Ut nniir Hi t i>i'fjri[j v,m
Pirt'nne ondenchddt zkh van dt- andtien cUin vuor-
naroclijk door hetgeen vdgt: het gevod van samenhoong-
heid. voortktMnende uit de wÜfiovertmstemroing en de

De wilsowm'nstcmiiimy, ï'iTonm- /igi [j- t /.cü laat
nog al eens te w«nsdien ovpï, ook binnen Iili k^iijtr der
tmtie. zelfs in de m*?e*t moeilijke oi^enblikken. Wat Wijft
er cÏLin noR nv.T intwerniiij kcnrnf rk ^

, cemerai-
sthappeiijkheid der rechten. ' Maar. dun hIh t-^npmT
dicht bij dat van den staat die immers d: r, Jh.^liu^lu-
schiip bij uitn^mrndheid vormL En dat bij evn do^jke
opvalling d-.i njtii- dc sT^jii Hr\t^^\ /«ilan^ hij f''itHijk

bestaai, etn naiit- vormt, i> tLn waarheid aU ti n k<H-

, Prof- Pirenne debateert. wie zal hot verwonden
namdijk tegen df o]i\.nnniï dat de gemeenscfaapptlijkhekl
d<^r i.ial het kenmi-rk d-.i n;tliondJ'." ixnlk-iJ tüv ^ijn Hij
iMitnit deie steeds samen miU de bloL-djï^'nif^-n'irEi.iii ïJil

is echter wror zeer verschüïende begrippen <[mtr -dkjar
hakn. De bïoedgemeenschap is een natuurlijk. jmimMl^
VLT'^cliiitivl dat, wij ^;i.L,'-'ii Tfids, vt-3r hel fialionaaï
karakter weinig bcleekenLs hetjt. D^- Uiidgemecnschap
is een product der coltnttr cn heeft daarom een groo-
tere beteckenis voor de natiwiale eenheid. Zelf Inder-
daad lyn prodiirt der gewhicdrnis \s ^ij b-M middel
nitstekcndhtid om onie geUachien en fievt>ehTii mede te
deelen. zij pas sdkcpC de mogeUjkheid van rt'ii iiitfnw
onJ'rling verkeer, aij bc^vbedt om*- gpdachti^n wlf,
miT^ ?j] den vorm is waarin het denken ach voltrekt De
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wfil ïpgchamsd» opvatting van Prof. Pirenne cfie zegt

(l.it „wij haaf niet i^n kr-n orr il if vri -'n van onsidf

iiitniii.ikv manr nniibi \\t} ha.u «jus vjn cun sterkere of

bewilij-iiJiTi Ijüui uiji^iiigen'j" tijkt me <1an ook onver-

dedigbaar. Ik Eal mi?t Ee^vo dat joj liet k die dc natk?^

onderschpidt. - t ^i]n v(^rw:hillpnde Tiatif*^ dit' di-wïfde taal

sprck'-n, ik \\ü niPi bewtTen dat teiiheid van taal

ecïi voUirvkio vfrt As^lni.' ls voor de natïonale «nheid,

maar ieder die opbevooroordecM dt zaken bebouwt
/ 1] 'II I icn toogi'Vi'ti dat zij tttch wtA -u jMt M;*tigrijk

liuiuni U, Jat. wunnecT a} ooibrwrkt, ondefe natie

vormende kr-ictAttin al £éèr sterk moeten tqn.

Het is dan ook opmerkfJqk dat Prx>f. PTrennen en rijne

Ir ,11 liun, st^^iMs s*:lii^mv'n inri ïwtcldli^hfid van Vlaan-

deren, cn dt grtMiie belofkunis die het Fransch daar heb-

ben aou-

Hoc sïaiil hot mc*ï dc/jc twettalifihcid' [)t otficiPeïe

B'-lci^h'^ statistiek in haar iiiricbtiiig, f-r züovtcl moge-

lijk giTiclit. den schijn van tweelaHijbeid in Vtaandercn

,

te wrkken, zoodat dc. nochtaiw van/»"lfsprekende vraa^

„Welke is uw nuM.'-i' rtou^V' ondanks hvl jiandrintri:n v^n

Vtaamsche xijdp. iiifi werd gesteld, en bet spreken van

het Vlaamscb cn Nederlandsdi tot tmt verschillende.

Rïoeppn wordt gerrkrnil, zurhlnt de beschaafd sprikfniU-

\laminf<'n wnrdi'n frrr- k' n'1 l-^t <lii'p«-nr*n dir pivn Vbam-^cb

spreki-n! Waai in bijïM idk' pljat><"n van itnige beteektnis

bet Franacb oc^ de lageiL- voUoacbook — dus ook voor

hen dlc geen verder Qoder^sgcniettn, - ^en vecpliditvak

is, komen de/e nifn^h'*n t^n paar vnH>rden Fransch, <lat

evenwel volstrekt onvoldoende b. om aelf& maar dc icii-

votidigHte ooDversatie bi bet Franach te voeren. Toch

Mnlen alkn tot d« tweetatign geidtend. De nhkomstoi

) p. \t: Sma U parions [i r] polnl pww *ïii"H1c litu piinip ilr ». ii-

inAinps, rnais pfltro i]iH Quut ravoo» tec» QOBtqw n«t 4'aa vDüm pJu»
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Nedi rlandache e«iita%bdd ia VlMndema don de wnte-

En welke zijn deze mtkomsten 't In dt vii^r zuiver VUam-
scli. provindw») sprak volgeas de VoIksupT«:llmg van
1920. fl.' -i "„ rki l>r'v-^jkinfi aüwn „Vianimach'- sooals hel
offiULil irj B,'|^i- ]4B kond,- Fransrh — dns
^ecncrajds dU'^ejjLi, a.L- d.- hg,Tc schuoi hcc wM

«anwlen, andi^rzijds de intellccta<«lm die «Wttdm
fM-'T. sprckfn medeg*T«'k.-i.<! -. Sl«hu 2.5% vm de
btvolking sprak voomanvlijk hr^n^rh, «aurbij dan nog
1-9 A komt dat aJleen Fidiisth =prik (voor hot Rroolstc
flMwlip geïmporlcerdc Waaiscböamblenaiwil, jwxxUf Pn dit

Jï^

b^^t cijfrr dat betn^enit heeft 4,4 % der bevoUdni:
btbu^ vün kunst en vlicgwtrk krm «^'n-iM^md wonlcn aUHM Fransch aïs daRulijkscht .-Jii^a^mstaai to erbruiktTi
Diii Ls de twft-talifiheid in Vlaandeiwit Dit perccnlagc btóft
itUs noe irn .irhtrr T.ij v,in htn du- Krntïemd wordeö
als n(Kh i'raDBch, nocii Vlajjnsth noch Duitflch sufkeiK^
Dl! bedraagt 4,7 %I

^
Hel is wel de modte waJïrd deze djfera eens te veree-

lijk'-n ni*?t dio voor df vior \\',.i]^,hi' |irovindos. die iïb-
drukkclijk door loduroi^n ah, vx-ninh^ E r.iusrh worden

d. Hier sprak in J920 81.5% dt^i btvolkine alleen
sch. 5.5 % kffnl VbamKh, l.l % alleen Vlaamstli"

/fl ecbruikti' btj vo-»rkrur „naamsch'", dos voor 22%
(*] '^''^ '^'^ .Vlaanisch ' de gewtme «Dgangt-

Dw, vrigtna hen die bevmn dtt VUandem tweetal^

fïoit- en S^c^Vb«K|rI,',|. AnlKcrj^ü ep UihUuik l<>di vrii*«I' door O»
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is i}. is «n bevolking waar 2.2 % «n vreande taal ah.

omganK-i iil c l niikt, «ntatig, «i WW 4-* % <ïit do^
tweetalig. Mi-Tkwiiardipe logica,

ËQ men li*lU- wel. ikierop is gebaseerd de pprotting dsa

de Vlamingen vao een verhanBchcnde ccnttaHiatie

i^. „De Vlamingen /.-o besluit dcheerde*Crt>s.sonni^iTS

n'HP v"r.lii"iis1i'lijk.' liL-un hc sïuHïi' overhet lalcnvraagstuk

in ViaanUtrvn, „kt^nnon jan Imn geweatelijk kdioom de

kracht niet toe e«n instrmneni van beschaving te zijn. ü\

ki fTt ji fWh af van bn r - hiirbi^-idderNedeTUndschebroe-

iJiTsclMp, /ij handhawn lm l-Vinsdi in dr functie die htt

alüjd vtjrvulde )." Htl /ijn ih- 4.4 % Uk' dit moeten doen.

Is hot aki verbluffend dal iemand dk inderdaad, wat njnc

historische uitLtnafitting brlr- fi, zijn t>*^t 'Wi om i'^jr^ctirf

^ijn — hI blijkt liii [jrlir rl Ih ht'iTschl dooF Pitonno's

iheoni^ — , Jci>ü wcuiig rL-k^nint liuüdt met de harde cijfers

der statistiek? Want, gcsteki al dat de geschkdiniMms

Iwrde dat óf rol van het Fransch in vroeRcr eeawen M^a-
rijk WhIs pi wr' ^iï 111 Vlaanderen — quod non — dan kou

<le itgtnwi>^)idigv n Ërt-ringswijzv toch nog moeten gericht

ujn op de behoeften van een iQïenwooidig fieslacht. En

mi /At:i l'rijf. Firt^nnf wel dal M Kranst^li -"p vm-fl^^me

wijzt" &indï' il'' Xllt utuw if. I»inn- [ji'-.'drongt^n wil hij

"^fTrileii K«n i'cïi ïiii een pordtcl v-^riiim i^^er de wMtde vm hot ituk

dfin H«r Mr. J. H. W- i« Sp<ll i.^ tiH H-^L^-h M..WbUd

(Jmi dl# VlauiMbii bowpjpng rwjeinde .ecu «rqU *iin dr bn»n-

tta" HuUt iJJ titCht vu wl« in VIijuuIcevii m vnbt Ukkffdi flit hi)

<U tul VM bal lud ttBt, dur dia ^In Iwl gfootuto d««l vu Balgi*

ie VlaBUDg nlWn, de Wul niet banoenibiwr «1 «Jn". ItnoHn «vhi

(tonirrw dit truui M^n monÓmUmX brtd mM-P-kt'-Flf'n, kan na

Bid in>rd« »flr«bïM hQ linn™ ti*n [^ "n ^^l brsteden

un bat uolvma vu nn idia'm"ï

WBjrdt Hrrr ut Spill J>-.-< "i^li'-'d a\tBtwtamU^ bUjki dmdcigk uit E«t

niidmlikiin ab Bni'i=. I
-^hotf I v.iii vnjerïtand nJisletoadhrid" welk

uildnikküijt „pJP»d*re»i»iBM|ïartiiMllPiiM" toimkeDflU ni*#i.

p. at.



dat blijkbaar ook voor het BcJgiachr rpffime volhcwden.
maar dat ,if Mnvht.'ilin- althans soms hardhandig was
geeit EtifH zijne get'srvi^rwant tl^-s Tr-fksonni^T*'^ tr^- ') eiï
ovCT hi-t Belgisch r^ime ïiiUin wij straks kimnen oc«-
(IrJ.i: W Li^i'''CTmPnvwt dat Franltrijk meer dan honderd
iiiaaJ. JIJ -U k-^p vsn cl- [;, -, >

|. in |ï(>lgi£ Ls binnen-

Jqlrt reeds bij een oppervlakkige U-scljouwLn^ Wiiar-
schijnlijkhiMd van et-n vreodzaam binnendrïngcn niet groot.

Mii.*r Ili.h iprugkpercn ti>i Opvatting der natit
j^u. I'rof, l'irt-nnc cn tiügaan weikr de oorzaken van deMtKmak eftfiheid volgens hvm t.i]n. „Wat de natie vormt'*Kt hij ). dat zijn do omsiandtght^n, de behoeften, de
ïeograflscb*^ ïiRfiinK, tic hi^iorisrfn' lotgcvalUn, .von ge-
meensduppebjke vhai van bcrinneringen on Traditits
en misschfcn nog meer de invloedeti die qp haai gewerkt
hebben cn die haar tot reactie hebben aange£et." Wat

^nmiddellijk opv^h bi; dvz'^ l^n^r of>snmnitn- tbt hïpr
fcet proceï als vrijwii zujViT mt'chani.':ch w.Hnlt 'pgcvat.
Want ieder kan het er mee eens <tijn dju jndL nUtiii üezo

I

fiicinr- n win Moi kciü^ /ijn voor de vunning der natk —
UÜi'.-n gL'ïuiyi hrt VdN ticbtck aan ifbjecüvitdt de taaJHer niet ti- nocmtn — maar locli aUrm. v. -ir7,fK.ver rij bij

1^ voDEsgenooten een ganeensdiapj- lijk^ p^ycu,, doet ooi-
<t..,m. N'iet dat zij rcageeren. maar of lij op eenzelfde w^ze
rcüg.vren, of m deze reactie iinjfïn rR nek Hcmenten j^iitcn
l;an van behmg zijn. to ba dit verschil m opval-
tiitg die m zicb sluit, of men de geschiedenis der Zuidebjke
Neairlanden zal bescbf-inu-fj ren geschiedenis van

of als iTOe Viiii v, rsrhilh ndp gewesten, dio mH
dikwijls aan cenaeJJdt acije bloot»tondi^n maar

diiarom toch niet lot eonc eenheid groeiden omdai juist
"Pgpaen karakter v«i hnnne reactie was: bet vewct

*| O. C. B, 17,



Xegett de pogmecn om hen te ceninüiseerfTi. door vmcmdi-

overheerschcrü^ 'it-^tü- wnr opRcvat, -nvds weer ai-

stoitcDd op dffi we<l*'rïLiantl dtr buvolkmfi-

Het tjon ói- moeite loonen dcje algem«i» tendaw aan

dv geschiedenis -L r Zuiftlijke NiKkrlan^l^ n v.- tr«>i«-n. Dii

ik uiütl i:r dan ix>k van atzwn. Miiui zij sprinijl m oug.

Hel k bel karakter toowiïl van het VUamschvcm'Uegoi de I

Ffunche koningen, dat in dun GuldaupDruiElafl feu voor* I

bopige ütslmting voitd, htl pürtiiul jrwïis-^h venvw^r Ie-

cpn dr ETOOUcht p^ing dt'T Buurgoixdihdic ht^togi>n. dr

^iiijU itï*5n Spaiïjf. die tol de ettAöd van betNwjrd.i.

hi.prliKiïr B^K-n-n-i^xInj; tt-iï'^n de Fransdie rt-volutie,

hicï nt^hwU- wt-rk di:r CL'lgn^chi: hist<md is ^
durend debat tegen dae politiek van ooie voonntder*,

een steeds herhaaldi- vctontwaardigi n*;; ov.r hunni' nch-

ttrlijkbeid dif dr wt'KUaLn van hel gtci-ntralisecrd ri^un.

nifi wisl tv waflïïleertin. Maar is een hislonsche lh«ffw

volgens dewelke de bevolking van dc Zuidel^ke

landen voortdurend een raerkw^ardïK K-hrt k ann ë*-r.ond

\cr<i.in<\ zfiu livbbfn pplonnd nii t ïi^napriunsine? Zoutr

dim Vhjor ix-n dcrgtJijkc lidL^iin kkigheid, ecnig in West-

Europa niet ook een oonaak bestaan? Die dan ra. i. g*?-

vonden mw'i wi^^in de hoLi io.[:*;nitót vaa de .ekmenifli

dk ni'-n iT iiliite te cooceniucrto-

\ aii den u*c>taDd op het *ïindi: der \$e eeuw wgt Prtrf.

Pirenneielf Hen werd wc« Vlaming, Brabwider of H n-

gonwiT ~ er wam» gwni.' llelgen m.-iT. „Merkwai^rdij;^ b. -

kentcnis vi^r wii- de Belgische ef^nhtid m den Bi-uigon-

dÏHchei^ Mj.a ti i I5c eeuw meenl te den ontstaan. Des

te merkwoaidiger wanneer men daarbij in acht neemt

dal v.»lj;Lns dtóc hiilurici d<- irnlirid Yirh .illijd in de

rtv-i:^tali[;hvid, tn dk- vLHjiktur vout Lci l'ransch bij de

leidende standen in S'la^indcren — awu hebben weer^iegeU,

en daardoor bevoiderd ajn. Nooit i* d«e voorkeur

1
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roii grooi geweest als jni-' lo^en tijfï. tonet'vnlKp" van
de Enn^xicsche bctivk- in A'- FiiTi^hr [.ixljaving

iicr 16fl eeav. Dit kIiImil t<n li ^Llh lucli m^i^ir Jtun hcl patii-

< cuiamme g«tfi afbreuk te hebben fEedAan.

N'iet het liinazaain onT^iï^nin van een Belgische eenhad
[•x-n ims dL' xi hij'iïr nLs i|m ZniJi lijkc NcdiTÈand^Mi mnar
Mfd, (lat hel iiiiLiiJLLjLi VlajnLsdi, verjEel tegen di.- Bel-

gische centrahsEitie, dat dc bron b tvaomh de VUam-
whr tw weging h:ir< i' hl put, geenwilli ki in..- vi r-r-hjiri'

«I Ts, U'gen wil' K r iti'^rh verioop. i n 'Lu\ •>^'k ui» i m
hjiar we/i^ revolnu.Ji.ajr is, ^ooaLi hi i lUkwijls wordi \<ior

Resteld- Integendwl is tegenover de rcvolntianaire

poging tot *-tiditing wnvr B' lj:i-rhr' nati'
, door een

bunslmaiir^e ciTti riLl]>,Liie bvv^rdcid, du draagster vui
dt UiitoriatljL' toiLUnuitoit,

En nooit b dit gf^brek aannationaieemheid.ultdnikketö-
ker erkend g(^\^i<n!rii dandoorBeïgi£zclf lll'T^ r irihflt

nurvanbut gcva^to 19]4dcbev<Aii^aaa Wj* ^< l ii: linüs

herinnerd, stechfs ivist te i^doii Wlberoepcïphuii Wadl^h
cn op han Vlaansch verleden „VUrolngen. herinnert a den
'lasdtTGnld'-n ifporen

"

ZüoaJjf alle po^jin^en, dv t r-nliriit Tïi^schcn dew- h( ter*»-

genc hnden te venveitnlykin, ^M ^itten op ikn wm-
sLind eaier bevolking, waarvan men nochthans geene
'ivden heeft it' veron<ïerst* lli^n. dat üj niet vatbaar Uvoor
een hoogert- maaly.hii|ifM.üiLe vorm, aoo zal de Vlaamsehe
beweging, dif gegToijdw-sl l-' m de slcrksie liiilotische

tradities van bel Vlaaoisdi vx3ik, de centnHntiepcflïng
van B'^lgic wetten te brekon.

Maar het u'ordl lijd dezen Bd^pKhen staat tciL eens
nader it beschouwen,

ft
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Volg^ de vooKUmlm vm eoi gecetitraliseenl Brigie,]

is dit nitt alïwn tii- vrucht van t-cnf geleidelijke histot

grcvi. maar pi' ft iliT oiik a^n Vlamingen de gelegenheid

tol volledige onCu ikki^hng. Zij ontkcnncndatdc staat de ver-

Iramching in de hond omwerken, en d^t Vlaanderen met op
dezelfde w^zein d^atutsiorg Kiti deden :iN Wninnnié, De
verffanschig, ts vtrfgenshcn hel pevalc vjii t-in^Tijwiüiee

voorkfiir, door de metr ontwikkelde Vlamingen voor dit- iaat

UD den daggelF^d, b«t overwidit van Wallonië op Vlaanderen^
het s<!y^ vBB een natiiod^keecoiiomi^che ontwikkeling. De
e-'nheirï van ht'T hri'l wordt door dif'VfMjrkeunk-rVlairaDgoii

der kkdei^de ^tajidcü voor hel i^r^^t ui de haild gifr-

werkt, en ts trouwens een econranisdie soodzakdi^klv^,
dir vocnal dc Vlamingen« die aJdiis mede profiteeren van
den bloei der WaaN'he indiKtri-vn. ten goede komt. Een
overzicht vtn <ïi: puliiuku lu i^irnomïsche ontwikkeling

van België xal rms leeren in hoeverre de«e steUiog juist

is, en in Loevir d- Vlamingen hidcrdjud /—.•-•.] w a Iltüi

materiêel iUs hufj .<^estelyk bclai>g betrtll, door het voort-

bestaan van dw.< Tl u rstand gediend zijn.

Het ifl niet te verwonderen dat de Betgisdte Staat op
Franschcn leest t^f>choeid werd. Niet alleen was zijne

geboorte een H±<^pping der Fran^che politiek — die zich

in ztxiver bedrogen dat Engeland de annexatie wat
te voorkotnen, — irmar werd grootendaelsnwtbehtdp
van l'fïinsehe ambtciiaren (Opgebouwd. vf1<^ fier hf'linL:-

rijksie functies fijn nttt iu|^j^n^Fran'-L~ht n v> rvulil

geworden, vi\ vtnirA, dflBt^IBWHiBG W^ zuil l^ ii knul

der Fransche gedachte. De Vlaamache ckms die mede
den opstand had helpi-n miiken^ kwam^ vooraoover hijzelf

tiiet van UberaliËeertnde tendenzen was doortrokken,

bediogoi ott. Het Uberalismei een in weien revolutionair
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liberalisme van hel Fransdw, niet trn op [radiiit bouwtnd,
van het Engdscfee type. werd de grondslaic van het Tiieuwe
Voningrijk.

Dit gaf de RfT<.'f;Ltilioid loï ttn \"Tbr'ki i> v.\\y .i\ fict

bestaande ten vooriitfJe van wie nionuni< machi had.
Daar U bv. art. 23 der Grondwet. Het bepaaJt de vnj-

hHd vAn het g^-bnuk diT talen. Eenc bcpalini^ dio mt'n in

geen i-nkelL ündiTi' lAf t^-i i-jnc, geloof ik, U-vu^ vindl.
Want welke kan hiire bt'tttk, hl^ ^ijn? Tof Ji nun dat ieder-

een Vlij is de taal te spreken dte hij verkiest?, waat dat
kt van tcU. Dat dt- ri'gpvring^l^td'. ii ^^ illekcurig in

een of andert- laai Kuudün geschiöleu f'r;[rti=rh on-
TTH^lijk. Reeds 15 (V-kjUt 1830 werd d-m '.K>k l-r^^loten,

<\ft'T het voorUiojiii^ Bi wind, dat het Fraruch deoffidgde
taul /mi 7,ijn. m di' VLiamscht provindcs /m i i: vt^rlaJinR

rden toegevoegd, die echter, ge&n vtrbnuicnde kradit

Welke beteekenw kende men dan aan de bepaling toe?
cliLT njf riNittirnïi.ir vrii in zijnf I

• kkinRt-nmet
het puLh^k diL' taal It gtbrinb n -Wrlki- hjj vcTkons!
5en dtT groolste Uberalc niinisirr^i Frèr^-Orban. beriep
'"h dan ook op dete bepaling bv. toen er sprake van waa

1867) de omdam kennis van het Nederlajidach te
en^).

Het is duidelijk dat een dergrUjki' bepaling in sthjd is

t het gezond verstand. Haar nj votchafte. onder een
van vnjheid, den ^Taat Jv ctlcL^rnlici.l door zijne

btenaren en di>or de hotni''r<it- wijzT'-n waar'ip hij in con-
kcmt met de bevolking, de vorfran-^hiug di*or te

n.

En dat dit hvi iIik-I was dat de leiders I n [onj^en

taat ïich stelden, hebben wij hw^er in den bncJ van Rogier
nen lezen, en blijkt uit du kiten.

Hy i deze bqïaliag, op een det^jke absurde manier

Zir Pro R^ndnit Sri-vand4. ViuHlvniiV noklop MUMadltfllM
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tocgepdi* ^ ^ praktijk, en uili^^ buit door De» bet Frin^
bJi 'i' .S'ii'Li -li^ 1.1 l] HMik in \'l.-irin(ltrcn besdiOBWPndi-

rcgwriii^, 'i^' n iji'I* n^'iiliri ji;ir''ii dutdde dan *üi:

jxjhü.k Ix jiiui.su^ui Ji 11 d.urutn alle iHïlangrijkc

posten in Vkanderm met Walen besefte, die voor VUaa
deren f^Tir .,t:ialwï'igevinfi"' üoodif^ lnfft ^^omaakt, die wl
V. r r i'i^ ^iil!' n ?i* n. f>iii. di'Z'- fmidioni^nteel verkcenH

iHkjui jj, \vi rd tn.'i noodzakelijk, van gevfl

tot gevftl. met veel moeïte en strijd, bepalingen t£ vcrknjgd

dit'lir 1 ji I \ ' ri LU \ 'liamÏL-mi uil Uan?^ mfigelijk maakten :KM
der iLii I. ^1 LiirEijk van dc t;roiiil^iflluigwprda£slandgcdaflnï

Wanih-< t lu [ i>, dat i-pue C.rondwet voornamelijk

do waarborgen bevat die de hi v(tlt.mt: voor slaatsoveraiacht

r II Wwarcn, dan verviilUr dcxe liberale Grondwet

dl '
I

-I r hl lutrc taak.

Maal a^ze verwaariüoEing, dit vertrappen van het histo-

rfedi gewordene, dat het kenmerk is van het Belgisch n^ee-

rinK:^>'^ï tctt in di'zm tijti li^idde cxïk tot economi-

sche raaaircgrlïrn tt'aarv üur de bevolking onvoldoende waa

voorbereid. Zoo vcrpücblle de regeering de gememten d4t

marirgemecnsdLappen (gcmeent^ronden) te veiiïOOpeiti

In de prlJ^'iuci^^ Antwerpen en l.inibiirg ailei-n wi-rden in

minder dan 15 jaar 22,500 H,A. verkocht, onder den

t^ensland van de bevolking, en — wat erger was —
sondcr dat de mïnslf waarborgen werden getroffen r-i

de bflïingi'n der f^rnu nwJiap te handhaven. Tegen hel

ticndt v;ui hunne \* aarde werden gronden verkocht*).

Men kan inzie:n dat de nwkgemeeruulhap geen vorm van

landbcbcniwing ia die £tcb aanpast aan de ei^en Vin het

huidig*' l*^\'<n, t-n inch 'U- overhaasting^ het ppbrek aan

K>rg vooi hel gemct'n,><:JiapsWang, die bij de toenmalige

geestcsgcsteldhdd der bevedking — dk nog leefde en

dacht in den vorm der standcnmaatadutpp^ — nu eeDinjL4

noodïg was, veroordeelen.

) Ulivaai<Dr bebiadald* ik duo Kwtitie ia da Swoonui
iïe Ema.'Witeht juidv der VUJiiiuctac t«Vfi|lnc, ^ Hb vlfU,
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Dit slechts al& vot»rbedd hoe ceti ttaAtsinrichtiiig die

—

htm
mtTi ooknmgflmnWIrn ov-r h ire inneri^kewaardf - ^lUian^

grnolt fout had goi^ii rckeiüng tc hfmdcnmccdcTima^t-
apprlijken toestand der bevoD^ng.haor tcnverdcrvtma.
Ha;iT konden de Vlamingöi zich dan n'iei Vtinlt^digen?

Zij h:tiUli'n toch ï?vPn7-<''T ziltinR in ln*t P.irli'm"?Til

?

Men vcrgetc niet dat op <lal oogi^nblik oen zeer be-

ceftsosldesrccht bestond, dat rh macht uitshiitend

Ie bandon duT grfiole biiorgrifi-^Li h i, m - /.uoals wij

^ïfTl — voildi'n juisT nnd' r hi'n -U- KransdiL* g^fi irhifn.

de verfranschendc puJitLLk hiui' aanhangers. Trouwens
moet dc beteckotb van liet wetgevend Lichaam.
In een tijd van opbouw ais België tot 1848 door-

Vir, mi i Mv^r^di-itTen, Bejgkë wilde ïirhïT'll wt! regw-
maar i^t waten £t-^r wdiüg mannen daarioc in «taat,

ond«T fwn dk er toe geroepen werden.

Dit Ri-bn^k toonde ricb ™k op economisdï gebied, en
Vïaun(l''r''ti, waar de gi'^kcbti.'nkring van r< c- vri ml.' stan-

en van het volk het muest uit elkander Lcxtpcü, wa5
•an weer het sladi toffer^

Tl nnji ril' Vtrt^nigde Nederlanden ^ .ti /f t goed econo*

iiM-h (^r'lii f I \orTnil'Ti, wn^ lilt nu t Hrl/;ii' gcmsiims het

vaï. Hei Und was mei in staat üjni; bevolking te voeden,

was noodz^idijk door uitvoer van indostriêelc pro-

7. aanvulUng van het tekort aan voe^ngsmiddeko
t hut buiti^nland mugelijk ti? maki'ti. Pi "niuikkcïinj

een of meerdere ejïponixiduslrietin wa^ dus nood-

:jk. Voor een dei^lijke ontwikkeling komen natrrar-

in do tcrsto pbiits in ^lamnerktng dïe industrieën,

men, Uank zij 'paalilf t-cn^alLsf lu- cn technische

ftandigheden, df waarde die iiare producten op de
emationali- markt vertegenwoordigen > met e<*n gmnge
ïile kan verkrijgen, die, Moals tncn dat iconomiach

tdrukt. een hoogen arbeidsprijs hebben J.)e nood-

Ultvuerkfer btb ik dc*e ^achlv aalvlkkcld lu Oion Hudd
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JBÜct'Iijkheid hïffr\'an t' f > ^hen inn /! ji ia de vfrdu-nsle

van hfl loi'nmaligt' UbeTüiiatT" 'M' -'-.--n naar het it:i.M"'|

Jcf br sclK-rmmg greep, wu.- \< j maar mis^chun
begnjpelijk, ineenpratectkmïAiKhcn tijd.dRt deknu«chter I

iiilviel ïOoaLs zij i*^ mtgw^illt^n, VLTraaiV n !: ir l:-

güuriëntt^rdE.', vu nitir m het bijzondtr op lie UJaiigt^
van WaUonLé ktttndc, póHtkiL
Er waren verschillende mo^d^kbeden: dv steenkool- en

metaalindtistrie, de textit'liii<la*ilrir, de sdiecpvaarT, df
««ratc WBS een Waabcht, de twtr and<^re Vlaams- iii-

dostricën. De leïlieliudustrje vi^lt ji eeuwenlang de L'Xpuri-

industiie bij uitnemendheid van Vlaanderen, ma^ maakte
mfX'ilijkf lijden door ï''nE*^vnl;^e van den ovf'Tgang naar
bet mechaniffdi spinri^Ti (irrx>ti' wcrklooshi-id (die tusschcn

1040 en '50, bij mislukking van den^duppeloogstgeregeid
bongermood ïn Vlaanda^n met «kb t»a<^t) ging ge-
paard met een iTUi= iti hel afzet ^jirbied ten gevolge \"an

het verüea van t)ost'Indjr\ en df connirrcntie der nr-lliT

gemechamseerde Engclsche indu^lru- Pr/c maardi vi ^l!e

mditttTk, die nochthans haar sporen verdiend had, w^Td
met aDeen aan ha:it lui overgelaten, maar men ^ttnidc

seUa in eoi zwaar mvoeiictbi dtiur Frankrijk op ban- pio-

dncten toe, om gunstiger voorwaarden le krijgen voor de
jonge ^^^laLsche industrie. De Vlaaouche nijvertieid, zegt, I

hierop doelende, di.' bek^TKle ^riokiog cn leider van hel '

Instittil Soïvay, E, \\'axwtüïj. werd in hare üntwikkeling

betenuuerd door een tobtelsel, waarin de rcgcering had toe-

gestemd om ti;un-tige voorwufdok voof de Waaisdte nij'

verheid te v/Tkri]flpn" »).

Ook d<.' mogelijkheden in de ^cepvaarl, duor Koning
WiDem in het leven geroepen werden vernietigd.

Het sou n.iUiurlijk dwaas zijn te bewaken dat bij deic
eenzijdige In bartiCTTie van de Waalsehe indufitrie, bij wie
baar doon n,Td('r alln'n T'^-Si^i'-ke overwegingen dt'n door-
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sJae gavCTi, al lu-hbcn deze o, a. bij het sluiten dtr han-
dftbtractaten mcl frankrijk ongetwijfeld een rol gespeeld;

maar ïij is voor een groot deel te wijlen aan het getjrek

Aan konnU omlrent de Vlaamsche mogelijkheden van
H'ic Bcï^jü^ rugtvT* [t'ti , en a.in dr'^f <'ii'''iiüardi^,'L' mi^ntdlitcit

die meende dat het Umd alleen door et-n breiik met ujn
veriedtti gered kon wonkn. Zooals een Waalsch afgevaar-

digde, de Heer Sigart, Wj de bv^prekinp vun den hongox^-
nood in \naandtTen< meeiïd"' <Uli ilf- ^lichli* toestand van
hei land te wijten was aan het icut dat liut Fran^ er niet

verdoende was dotn^edrongenf!) >). 700 meende de regee-

ring dat alleen de Waalsche industrie tt-n toekomHt had,
Hoemr dii vprfceerd was. blijkt uit hft feit dat ondank»
een /ware crisis, de Vlaamsche textielindustrie het ten

slotte heeft gebolwerkt*), al is lij daarbij dan ook finan-

cieel afhankelijk gEwnrden van hel WaaUche kapita^.
Nu moet tnpn, urn biUijk tr- zijn, twi^e dincin «'rk^nm-n:

ten eerstt dat Jc WaaUchi? industrie tnderdiia^l vun ^litie-

rende toekomst had, en ten tweede dat de toestand voor

^fé\^ë moeii'Ijjk was. Dc/e topstand werd wel iets beter

Uien o^'pr gi'htTl Kuropa de vrijhandt'l triomfeerde, zoodat

België in 1644 ook, met zucht van verlichting tot dit

stebel kon overgaan, maar de moeilijkheid uit de dichte

bevolking voort spniiii'ndt^, vooral in Vlaanderen, bleef be-

fltaui- Daarom hl(T|<|f viTJUir^n^ vajidccxpartindu^lriezper

belangrijk. Maar deze verkrijgt alleen hare voUc bdirekenis
voor de ^heelcvolkswelvaart wanneer zij. ten^rvolge van de
mnrurriiiiii-, ook in iindere bedrijven loon m rente

duft slij(;i'n"l. Nu «i'rkt iWzt^ oancurti-ntic overal onvol-

ledig, tn voonianitiijk hij een volk «ds htt Vlaamsche dat
xkh toch al xoo modeHjk aan de eischen van den mode^
nm tijd unpast, daarom was bevofdoing van de iodui-

*) frü|n Kumoaütl-vllkri ,

') Op bel dnde dirr cmtr - ,si un^i cbfl ptolod« vm BvIfU f± 1U0}
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triêr^le ontwikkeling üi Vlaanderen noodzakelijk gewrcsl-

Dat 'It^/r "nibrnk blijkt uil het foit dat rreri^ ïn 1850

loonon in din lanillwjuw, in dc, lüor techni'^di voL>niitiijtide

Vkamachc gewesten, niet alleen zeer \aa^ iimai ook vt'cl

lager dan in Wallotiiè waren» naar dk bevoegd oordeej, een
gpvotg van het g^ïrek aan afvocs der bev^kbig ia de In-

dustrie %
Gebrek aan uütiaiicf tuj de Vlammgm zal tncn zeggen,

Dc wil het niet loochenen, maar dan mag men toch niet

veigctPn tbt ? i r \'.--r'\ in -ïc hand gewerkt door di*

regeETing, d^L^ rik grhk'd v^n staatszorg WaJltmi^
voordeelde. Terwijl de concnrrenttomogelijkheden

BdgiË uit!^huten<1 in een ontwikkelde teduüek besion
wt'Td hcï A'jikïïtidcT^njs in M^^^irdrren — in tegen^ti'

met Wallonië — gchfvl viüwaarloosd- Nog in ISlOhad
Oost-Vlaanderen, de meest gdfkhistrialiseerde Vlaamsche
pnivincic, ulechts 8 nJjvOTheidsschfflen , Hencgoawm 45.

Hi'ï .iti;*'m'^'n<' ond^'nvïj'^ ^-'.i^ rhfk ^li-hi, '\f- vprkocr?i-

middekii :<tonden bij W^oiiii: tvu ucbii^i*), df: Mt-un v^n
het bankwee onlbrak. Het Vlawnaclw geld wordt, door
rrdpni:n dïc wij Straks lullen naar de Waalsdi-Brus-
selschi' banken Kcdr^rin'^prd

Hel \s> dit gi'brek aan inhi:<. h 4,^1:1] i bedrijven di-'. -inds

de RToote crisis van 1840—50 tot gevolg heeft de y^ujoXt.

aittoi hl van arlxidir- naar W'atloniJ. um in do mijnen
hot ruw.-i-' u*Tk di>en m naar Noord- l-'raitk rijk om er

de oogsten binnen tt halen, arbeiders wier ellendig leven

door Stijn Stivuvris In de Oogst beschreven wordt-

Hen beeft m n .1
|
mIoi vjii ^jebrtk iian initiatief,

maar komen ci Iti -imU ri. Liinitn nog wel vclc belangrijke,

groote econcmuadic dïngen tol stand zonder dat recht'

streeks of cRireditstreeks de staat Eijn lulpi^nde hand
biiik- In hoeveel ïh-ti-rtj [xt^iti.;' vr.Tk^^Tt rk- Waalsche
industriéel di'' ;dTijd unvlii k.iri <ip de departementen

) Zie ook H, WjcnU«- BFljfH-nt Volküvlrla^bafi, p. «4.



nuri^rhen van njn alag, die hem bcgrijppft m in de
"^'ikkdiii.e van ïijn bedrijf tU 1' :iurt van d<'n staal

dan de Vlaming, die züli u-- ' if ^Icrht m taal

dra arabtenoar «rtdruktn njt i < < n jiniire tnentiiliteit,

en die wij jngEn hp< hr-.j^,T, het contact met de Be^iïdtt
imistratÈF nm^ïi p;. brri kaïi vinden-

Door hun di.shiiti iuJl Jambcht vffor di' handelsbalans,
dj geheel nwendcn .\i h han^^- n vnn de Waalschftüidus-

trie, hebben de- Belf^he slaatsiipd<!n ^pn foivt-rmerratiti-
Ijstiwhr politiek gt-drfvi'ii, w.L lui ngonlijkf d...!. ,l,

voUcswdvaarl, uit hol wni vtrl'UMt T>ir i*^'

^*rcds in de eerste periode van hel i^^wij uoonomUch
B^ven af, en wrj lullen zien dat dit later gckid heeft tot

Bg^gevaariijlt overwirlit v:in W.-i]]imir np Vl.i
I

i n

^^net was een droi vig Im IU rl.if V'l;mi!d{-ri ü ] .n'l lu-i

jaar lff70 te zkn gal- Iti 1048 wa.- h, i M. nir.^hl ui ni^ms
ohgebrtid. wjnd^?r KÏjn evnatair karakter te verliezen, Het
Hb<T:ilisnn\ dr irnimli^vrt-ndc p,irtij T i' i

-
i. l

btïid had, mtl g*:rmgt' tusschcnp-if/on IilI in J,.m

den (lfl47^. ia57—70) en vt^rwezejUijkti' nu I gri)i>te

consequentie zijn programma. Rq-cermg» nvhtspraalc.
TrgT-r. pmvinrialc pn. iti tlt- K-Iangrifke r- r.tr.i z-.-lh dege-
mct'jitflijbe aüminisLriitii; iijn ttitaal vptIt in- ht Ic-d^ r dir
eenig verder onderwijs ^Lnin moei iM),Hi/,^ktiijk wt-
fraTis.lii v^rM-d--[i. d.iar ïODwcl het middribaar (wal in
Holiatid Kynma.Ma m H.B.S. zijn) :ih Tirt imivrrsitair
jgidenvys geheel Hranach tijn. IXiardcMjr wtjrli sy-'-tj,Tii3ti5ch

dïe leiding kan fEeven van [iet volk vt-rvu'emd, in
h l la^iT ondrrwijs wordt het Frtuifidi. ahhanH rn de groo-
tcrp a'nici, ah vrrplirlii v-ik ondtrwi-xcn. IX' t-conomiscJic
bclangeïi van VlaandcEfn v^-rwaarb irj.^d . dc landbouw,

!UTi|(^Qlste bttn van het volksmkonien verwiÉmrtoosd,
tth het bnd Inderdaad vrijwel van Waltonii- afhankelijk,
mt hef getTiP ejjportindiiitrir van voldoende bt ttrkL-nif^

leoh om in dc bL'htx?ftnï zyn^r gri-Kitr bt volldng, doorruil
^- - voedingsmJddekn, te voorzien.
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Het ia met l^» * n ^^^^ 1' it iiw vol t* houden dat de toe-

stand op dat 11":^'' riliiiK \--
1 volg was van ii'n natuurlijk

pToci^. Dl* Bclgi>']n --t^iiH ïintli idli^s gedaan wat in

[nacht stond om dc verfranscblng van Vlunden»
daardoor, naar mt-oninc trijii-nd'' ^^ta^its-

lieden, de eenhoid \.in Biluul tc verwezenlijken. Dat oj»

dat oogenUlk dizc^ j>r,litiik niet ^salaagd ïa. £o

vat b gpbfeven op de ^itoaie massa der Vlamingen. i$

tracbtiÉÖÉL'Oord'f'! '>vit hur*- onxTtirhthanrh-'id dal mfit

kan nia^MEeu , En ' Im^sIl- bewijs dat cr diepere krachten

zijn die de2c eenjiukiog tideMeiL

Nu ia i r nn IB70 «vl etne reactie mrrïcbaar, tengevolge

van een saiii'.'niüop va.n omslaxidï^ietUn , U^arwos inde eerste

plaats dc nederlaag van Frankr^k in de Fransch-Duitsche

ooriog, di*; in H<'1l:ii' een cro- • .v erklank vond. diwdat

ïïj aan dc tiif-kinii^' v;in du l.iiiil ui tfri'fdr krinci'n dï^'d

twijfelen, en il. inJiin k' dnik vju t-riinkrijk (nog pas

enkele jaren tc voren had Napoleon III een poging gedau
Bdgiè Ie annexeert-n] voorloopit; vfrmind^rdf. Dan was
<T ó*' opkomst van m'-' i 'k-mocratische lendenzen- Wel
z>iu het tot IB92 durun voor t-en ander kicsslelsd

wordt dooigeiet, maar reeds is or alkrwege een democra-

tLscht' 'pTi viïiij Dit brengt overal een Tpactïp ten voor-

dt.'L'k' \an een grcH3tere aanpassbg der wetgevini^ aan de

behotitt^n der gemeenscliap, Ztflfs in den schoot van hel

Uberahjone wordt een groep van radicalen ^eeds talr^ker,

die in Vlaanderon ln'i liln nli^ini' trarhi aan te pas*j:-n

aan den volksgeest. Ih-z': zijn dan cx>k ILomlngant, zij zijn

echtte te Zfx-i van dt^n unitarlschen geest doordnmgen
om he( consequent te zijn. tn. mvdt daardoor, staan Eij

in de partij zelf zwak- De Kaïhnliefce partQ, die lot n"i

lïH- vrijwel, waï lie algemeene riditing van de staatkundige

hjn bcticftr zich door dcUberolegedachte hieren daar legen-

stribbelend, op sleeptouw beeft loten nemen.wordtmch vin»
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kracht, i' r f^Hepmhdd van den schoolstrijd— waarop
fk straks UTiigkom — ht-wusl, h^r tmigketr lot hare
vroegere, mt-tr parlicularistischc poiiik-k en dü bewust-
wording van de sociale taak die zrj tf- v^rvnlkn had (con-

van 1696) een richtrng 'li- door de Em^clii^ Remm
fiv.mim van 1891 nnnmf^rkdijk aan autoritdt wiiit.komt

Vl:i.ii,iii.]Lii — en m liti bijjiond(?r du-n VlAam&cUeii land-
bouwer — ten goede, eonder dat tij echter meer bedoelt
dan een betm aanpa.^sing van het ccntratitatiostd»! aan
de VlaamEche toesianrien.

In deM twct partijt-n, vuoritxjvcr hun politiek pro-

betreft, uitte de democratische straoDiing zkh
us door een pc^nfi om de Belgisdie ccntraüsatte min

gi meer 'tmr' lijk ïi* makrn vonr Vl.TamkTpn.
Stiii'ipti ujUf zich hol verscLil tusschcn dt- Vlaamachc

en de Wnalsche mentaHtnt in de jonge sodalistbche partij
Aif.% nadat h;.ri' ^nin<'l ethccl uit inïclitTtot^Ien befltaaode
^'PTsli' (ircTm-^.'ii. , uirx lu^i mitn^loriiu <\er porst*- intpr-

natumalr [jusliiki bW'k, icmd 1Ö75 mtii dm heropbouw, dit-

maal op een echte arbcidersbaïrts bfgon. De tegautelUng
lusschri] Vlaamsche . n WiTjiIschf opvaiiingen (anarclnsnie-
coi>piTiitunsch) was /xKt ^ürk, 'lil .vn poging om rffnaïpc-

nit'iJi Htigisdje p.u-tij tt- siiditen. miaiukie en er txn
„Ylaamsche sodallitische arbeider^nrtij" tot stand kwam
die pas m 1688 door dc tegenwoordige Betgbcbe pait^
vervan i-j-i! witH

Warin iU- wnhm'Lrd-.- in\li>cd van Frankrijk i-n \iv up-
'komst van meer democratisdie strootningen bevorderende
üin.stiLndiKlivd ii Ir > it^i iilijk' jitrzaak van de reactie die
na JB7U Un \'i--r-.- U v.m Vlnmiimtn op politiek gebied
merkbaar i>. i^i tigirnJijk skchïs tun nL'venverschijnsei

de OT^aniaatie van BclgiË. De radikale centratiseerende
politiek, dif L.'. I n rekening hield »t de belangen en
dv mentalilt-ii vun itp Vlamingen friï^g des tp Jtwaardcr
drukken nainnale zij voortgang liüd- De vcrlraiischings-

'èk WIJS in baar eigenlijk doel mi^nkt, had asa



kloinc groq) van de bete? ^twctikn kanjken vermeen-
den, ma.ir ! r-yïtp miï*i=a wn^ zij iond<T uitwerking.

pr-N'v'.-n. Dcic iu^-^.\, Jii- - noj; ^llijd in gerings malu —
poliUi-kc betodcenis U-^uu u- krijgf^, riffigeerde na. Date

reactie betrof alken de uitwendige ventd^jnsden, otel de

r>r>rzakcn. Het ï:^ tij 'Ir^pvie bf^wii-ï van het gebn-k aan

k'KlF i> waarin de v^Tvri^nidingspoiitiek het Vliwniscb

volk h.ui giibten, dat dezo reactie niets anders vns dan»

ik xou bijna ieggen. een nflubev^^g. Terwijl de voor

<Tr hiiiid liijcpnd"' opTo,ssmi^ wa^ dc Staat in Vlaandfren

Vtaarnsch. in Wallonit i-rnosch te makett werd df uit-

gevonden in een offïdEelc tweetaligheid. Oh, een

twutfllighdd (Yie tkh Ijcptrkte tot dii- functies waar de

SHnniking xinrl licl publirk hiiar vcKifckt nr^rKlzak'lijk

maa-kïT?. de admiiüstratkvt' canairuttit van den staal

birtf ^cel Franscb. Hoaderd» Waaiscbe aiubtenorea,

rïok in dl' Martgnjkste fmtctieft, keftd«D tx% >tee^ geen

lelt»'i Xi-i^tirLiml^di.

Het is kuinjerkend, dat zelfs dèie conce^ifö steeds

met ^roote moeite werden verkregen in het Parkment.
7ah> Hr'inig oog bleken WaJen en vtffTKOsditc Vlamingen

te hl hhi'n vnnr 'iÉ>n topstand in b*?t Vlaamfich IjwI Dank
lij hiiniii^ Loalitii' r^Uagden uj er ook stt^eda ïn di; t.'lL-mt.-nicn

vnn Vlaamsche staatsinrkhting di? in al de voorstellen,

op VUaniBchgeeind initiatief teruggaande, te vinden zijn,

uil do wet tv lichten. Om alleen een min oJ mecT v^fftande
tweeiaiighcid te t>ewaren.

Toetsen wij dit fcamicter der taalwetgeving aui de be-

langrijkflte weMen.
In !873 kwam, Rroolemlct^l.s 'mdi-r mvlm^ viin hcï

blijken der fjn?i4:hiild van Cuuckt; en üoethaJs, veroordeeld

zj] geen enkd woord van htin

proces verstaan baddcn — de wet op het „Vlaam»ch"
in fli^ r.rht'ipT'^knn^ in sirif/uk^^n l"t stand (aangtvuW

1891 tn 190ÖJ dU' dl! vrijheid duT rwihtetlijke macltivuur

óe strafrechtprocedore aan banden kgde in Vlaandemi^
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l'6t dan, qn «ak nu nofi voor wal bctnift de dvicde prooï-
'iiin- Wfïs ilc TrrTiT-T f^' UrA vrij cie Iruil It kü'Zt'ti dit-

verktxtó. sjireckl v^nzeU dal- waar tU' uplcjJinc vaiï

rechters en advocaten allrai En hvt Fransch gtsthnr-Jt,

dat betc^kent dat »j Fr^nsch ZeUs dc wet op de >timf'
wkcn wordl nit nrw; boiuli-nlpn loalon onl'lrtki'n. Kort
geleden iitefi du hiirgctüjki.' kanier van dt- Hr\i.^Lc\ie

Rechtbank haar eerste vminis (sinds 1830!) in hei Ncdtrr-
ïandsch gt^even, M'-t \U-i Vcrbrekijig (Hoc^ Raad)
weigtTt nop ste^'ds >J< ri.trMUrlie vonnUs^n uil Ie Aprekoi
of Nijderlandsche pli^idcxjjini .mn te hoorcn.

Het VAD elk gcxcmd verstand gespeend stebc] dat de
ambteiUL^ bepaaJt in welke laat gcvonni^ nü worden,
is duü iiok vimr hol oofimblïk nog vrijwel algemeen van
kracbi. Alen kan £icb voorstellen dat wel vr^wd cimnand
dtti rechter in wkns handen de bcstissbe over wjne vx^
licid. of altlians j-ijn vcrmugeniJxïIaiig %t, zaJ trachten
I'' divingen tol lu'i gebmik van een lual lïii- dcion onun-
Kinaain of nioeiidijk IH- AJIt-s hangt af — wkui m burger-
lijke uken— van de welwillendheid en hel geiond versland
van wn ambtenaar die zijne opleiding i rhu r geheel m
Fransoh ht-efl gnkri^gen f-n m-z-^iaJ — .ihlinns wal -Ir hr-

Ijijignjkcr plaatsen U.'tri:tl - een voorsiondx^i is vau dc
Belgische centralisatiepolitiek. Ook mi nog lijn er in Vlaan-
deren rechters die tolaal geen „Vlaamscb" kmnt-n.

l Tien jaar in ]SB2. knmt (l<r wel np het midddbaur
I onderwijs lol siand (aangtvuiU i9lü). Zij bepaalde dal
buiten bet Nederlandsch zelf. (dat tot dan toe in Vlaan-
üiTcn door raidfUl hel Fransch werd onderwcÉtn!},
twee Vitkken niiii'iti-n'* -I-x^t inirldH van ïu-ï Ned*'rland'<h
zouden moeicji wi>rtlen j^L|;ek-erd^ Alleandt^re vakken wor-
den nog steeds door middel van bet Franscb onderweien.
Men kan zich niet vinjr^ïdli^n wat hel beUi^kenl wlskuiui<'.

klassiek'' lalen. kortmii -il di' Viikk.n -bi- den gronJshig

leggen tüTi brt^ixlere ontwikkelü^g in een vrt^nidc
taal un te leereo, wanneet men niet uil daarvan de dupe
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is geweest. Want alhoewel de wet de mogelijkheid

oitbreidhig voorzag, is daar nfTL^rn'' wat van t:

^ckomt^n. Tn do me<*ste sdbokn wordt de wei jcelfs skchta

gcdtflldlijk ELH-'girpdbt,

Dg po^i^en om het hoc^r onderwijs te vernederland'

'ichon. zijn >trfi!= mUhikt. Ik kom daar nog op Ictuè

uM ini-'T ik het vraagstuk der Vla^msche Hoogesdiooi

D«te fase van de ontwihkeliofc vond eindelijk hare con-

clusie tn dr r.r ( Fi liilvlu iiKttrt" van 1698. Zij schrijft

voordat dk' riutkhtk fn--liiit f-n minislméel rond-

schrijven in lu'i Fr-m^tii m hiï ti" moeten wor-

den gesteld en dat beide teksten verbindr^ude kracht heÏK

imn. In deze wet voii'. 1 M.ilighoidspoUtiek hare

bcknjtiing. Wel ble\'fn -.U- vro-v W'nfTi onvertaald,

maar de^ wet moet din baiteEj.-T.L^Lruirnnchden ïodnik

maken een bevredigingsmidd^l te xijn. Zij lou het ook
gpweest zijn —ondanks il' L^ A-i.irlijkt! klip van twee

gelijkelijk veiUndende tt^k^^C'. ii m vir^ hülende tolfui —
wanneer ook was uugi-vin rd. M^ar dat werd
wel formeel, maar niet 6nt«Hjk. Hare uitvoering Ugt geheei

in Ijnndrn van flf- AmhtcjiiiU-w. ilu- Eclf, ofwt wat
hun thcU bï'intl, gilivil rUxirdronyiin zijn var hel Bel-

^i^iih systeem. |Jui£i:iu1cq i:u {luidenden klachten £ijn cr

omtrent de niet-toepassilig van de wet gedaan. Maar men
-'taat macliH'l'yis. I)e amhtenaAr dir' di- wet niet toepast,

wordï dcxpr /ijn superieoren gfdi'kt. Hij handdt immer^>

in het belang van de centralisatie — dus, volgen& de men-
taliteit die don ambtenaar be^lt, ïn het belang van den
sta.it, Inli'gi"nd<4?l. er z\}n gEvaÜen bekend vati amhtp-

naren, dic gestraft werdén omdat Eij de wet toepaiien.

ÜM9 admitiiati^tief valt er niets te beginnen, een enkele

flamingant moge i-r moeite im tast voor over hebben
in iijn klacht l<- viflliardt-n. hi] kan alkm Li.'n beetje schan-

daal verwekken, KtmadmioistraiLefrtLht, dat hem instaat xou

fteQcn de wet te doen naleven bestaat niet. Er ü geen
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enkple sanctie voomen.'Ia'cT een onvoorzichtige Ilamingant
<h- ïi ii proces uiil-jki iJoi>r g&m govdg te gevra a&n een
.tiiih[Hi)k lnvf'l ddi fU- wt'ï ovcrwhrijdt — dan valt hjj
iii iuimli'ji \\\Ti vi'n rechter Uie hem..,. roOFes leert.

Zoo heeft dan de taalwetgeving zooah aj ook nu nog
tji--ta.li ^..[1 nikili virajidtrinfi ten ^-^jtili: t«spr«ck ik
v^'ïiier) aaü ht-t jiujoii kardklcr van di' Ikljnsrlu' staats-
inrichting niets gewijzigd, en de twsïand voor de VJanün-
gen vnïwd niet vabei^^ Zij is lóó ingericht dat de een
of aniU-rr t,i:ii volhardend*^ THamingant — die er iHm
op (\f ^rtiK-n iliH /ijn t;iali;i bniik waarl«>rL:- n — W doen
nalevi-n, i-un .:iikijk madi wil eens rcdii z.ü vtTkrijgen,
maar dat in de meerderheid der Revallen de unblÉnaar,
df hHksint.^ in h-.md. n li . Fn alU-s: hel milieo waonit
hy komi lil w.iarin hij /4jtii- "jiikiditic. lijne promotTi'
zijiii' opvaitiiig omtrtnt het wdaijo van dim staat, bn-iigi
drae er toe da verfransching te bevord^tn. De gdieel
innerüjkf con^tnirti*; van den Staal k Fransch gebleven.
En dal deie wrtcrvinu spnnk loopt, is niet toevallig.

Hot K een gevolg; itu orfiJiusclu- iout. Uitgaande
Wi de fictie der tweetaligheid in Vlaandetm. stelt rij bol
taaircehi ak een persi.ï.jiili,k rocht. Het gezond vorstand
zelf zegt echter, dai kundige inriditin^ in de
taal van het land moei .^liivdi'ii. tn dt üfficiüele staii-
atii^kcn wijzen uit, dat dit in Vlaanderen het NederiandAch
ia. Hi'l is nii-^l i'wk maken van het bf^rip der vrijheid
dit hier le wühu pLiisen. hel is de doorslaRC^-vende in-
ploed leggen in de hüiidpn van de overheid en hart: ambte-
piar^n. Waar de wetgevende madit van hare bevoegdheid
V/stand doe( ooi <\'-i\ toestand te realen, li- Urdchureau-
patie. En dca: is m iSol^u m kan ni. i „u ii r'; ?]jn dan
^rfransdliend. 2ij is het recU^ ^\,iiinr,r /ij politieke
njbedoding hem Waar de inwendige organi^tie en de
bpTeidine t'tntaJig I r;insch is - vn liet ifintet Wh i ,1, nkl-.iar
nat iij andera tiaa \:e-nifllig zij, itelt U vonr i< Ji drjÈtafn,iar

U venlag dat hij aan zijn chef uitbrengt lu twte talen
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4oendf!T — moei v.inz-Jf di^ >^tTi*kkinR
'^"*^'*^4BH^^^

al we] Uf^dijb t%n pt^jlit^'ko bijbedoeling vtMt, Dn ^vhcde
o^rcsnevGhouding van dt Bt-I^^i^chc ambtenarijw^t en^, de
uit!fjypngi*ji Icr jd^r inniu

,
»!r brst-hernjing aan dc wcts-

iivertredffs van iii«*K<Tli;iiiU v( iknn!, ik'oriTiuwriUjïihiïid Dm
de weiten lells in hun gt-hF^kkigen vomi t*' krijRrn

Een ratiancdc oplo«9ing dsdit minstens de splitsing

i\cr U^^itiiiiritjk<- org.uiuatVi Wurbij de volk^t^i^l rpgtT*

lin^stiial w.irdl in tik diT twoo RcdtfUtii. Di- vr r
- r-

miiidtrticdca /ijn loo gtrm^ dat it gi^en bopaiii ii iiaiii

is oro bgioddere maatregelen tol hunne bescherming te .

xv' iU n. Er ü geen cïgenbjkc' r^dcu waarom men di > 'ï ^'[.

jwiuirvan dan nog 2-5% b*l Ncd' Tlanct*;cb bi.i;rjjpT vi\

mci het verdwijnen der vreuiidc jinbiuiiiri'n bi'i 1-9%
dat alteen Frutsch spreekt osndenljjk zal verminderunl

Icgemoelki iiiinLi; i
1 'inni-n \l..r ' dal

geen der drie ^,ifth'"i<'-' J< [.^i^=] -pr'-< ki. ^v.Li'jK'x:r np

diïic voonvaardf dv vn-dr kttn i;t kk"!iJ worden, i;;ek>of ik

niet, dat er relfs van VJaamachi' zijde groot bezwaar tegen

I
' '

I n paar Rechtbanken te vormen, waarbij

Eir ;.pr^<< Ml < lii.-iSÏslangen v\m deifi groepen zoudf-n

gchancEhualii ^..i m*, inilfi recip^jdteil in Wallonië, Kn
de vrijbdd van onderwijs zou ook voor hfn gelden wan-

neer zij in staat waren — ik In luijft-l — zonder hulp

van buitenaf lïch ir liii!iillL.i\['n lïen lU'et; taligheid von

bet gebeelt: opoiui.irt kviu Ih i.it natuurlijk vour een zoo

kkine minderheid geen sin. Maur de eerste voorwaarde,

vnrprdsii er van een dergelijki^ v< r/wning^^iï'zindhïid spr.ik"

£i}ii. 1$ natmirlijk dat het IxMunr gehiiol in VU.^jn

scbe tianden bemsi t^a op Vliuunsujii Ei leest goscbix-id zij.

Want Ik heb — om bet systematisch ovcriicht niet Ie

BChaden — de taalregelmR eezamentlijk bt^-pr»>k<"ii, mjiar

de iFgenMellin;^ zit veel ditpcr, Hoe kan m<'n vertt'uchien

dat df:M- a^iiiLiciuiicn, dïe niet eens dc tual van bet valk

Jmnnen fd wQloi sjx^cen. bclug xnH^ steUca in njp vral
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(Q WRf, Hoe zouden ^ne stoffel^kc en goi>3tdijlce

'lieboeften kimman kmnrn. ïracïiten in te voomon.

Hoe zal ttn btótuiir. dat umvirr al staat van den getst van

d« mstslTe^eiea kunnen treffen ara do belangen

dtr Rtfowensdiap te behartigen ïn, naar wïj ïulkn rien.

hni( I 'V Jon moddijkc <ïïnstandi]^bf'<it"ii, 'üim.Tihiingt*nde

ïiii-i il< < ii;enaardige positie tvaarin Vlaiindi^un.vconoiniscb

vtrk*:i fXe,

In de economische stractaur van Belgié beeft üch onder-

tiiftsrlui^ [i x'-TiindcrinE voUrokk'Ti die m6s vroeger tt

vo-jrzLL.ij w^^. iU't land is voorgut-d s;un uulusiriestaal ge-

wt>rikji. Dit geldt m de eerste plaats voat de Waabcbe
provincies Henegouwen en Liiik. Terzei fdertijd wordt de

grootindustrie liipr overhec!rschcnd. H^-l bt-iirijfslcvcn con-

rcntmTt ach, lïnder leiding van enktle grouii' bankiin.

Min vrtiriJï hiertcM? door de omstandigheden gedrongen.

Het weer opkomende prolectionismi? in Eur iiJLi ver|dkht,

waar besirkprminp dtr kIcLnt' binn-nUndsdii' markt

giH'n Hiikomst bii:di. lol lu'l opjioeken van verre iiu-i-

gt'bit-'diin. Men g^uit in het buitenland. eerst in Rusland,da4r'

na ook in de andere knden in en buiten Europa, bet eigen

a&elfjebirxl s.^li' pp'^n. doof het oprichlon van ïndtistrie^n

en ontgin nin^jjj II liiu d;in vwr hun bedrijfsmalerimd als

klantf^ van de moedctmoatscbeLppijen afhankelijk blijven,

ËCT dergelijke expansïcpoUtiek wa» natuurlijk skcÈts aan
gruotp', met QVcrvloEdjg Vqp''^-^ werkende andememiiigeii

Tul t-i'n d4-rgeltjke politiek leidde ook de behodte aan
grondstoEfon. waann men. door de gi ltidcLijke annexatie

van hot i^ongogobit^d - ondur do vcrziLiid-: i' idine vun den
KoninR. Loo[«il<l 1 1 — gedet^Uolijk tradille Ie vounao».

De \'l;uuirigi II h<'l>ben zich aan deaw nieuwe ontwikke-

ling niet aangepast. Het provincialisgic waarin deaegeweaten

ver/onkun blov/n lu-iakli-' hen er niet rijp voor. lionne

indult rii'i'io fintwikkebng werd noch door de omslandig-

ht'dfii, noch door de n^eertng die alleen oog had voor

XXXVr. WATwnuiiMVutfnoair, «
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de bflangen van wat nu ie exportindustrieCn gtw
w.irrd (lic Waalschi'} — bevorderd,

kond dc etuwwcndï' i?. *ij djn cj*ïk orn <<.-\^vn^\tW\y\^

tnsschen Vlaandiircn en Waltüiziü, Vkondcrvn is uverwi^oid
een Unffboawkiid K^blevon, de toestand van deze land-
bouwbp> olking is alechl- De sfeeds proticnde intensifioering

van df l-'t'Ixmwing, die, !n k< nrl, lioogc pachTon en
lage looncn inei zidi bfi^ii^l. gaat gi^jMard mcl oirn atttiis

grootert verdreling van het grondgebruik, die tengevolge
h,ji. !t il.ii ylr Iklïouwer van den grond, er niet van kÈin

Itv. n Uaar ^-vw industrit-eli' n[H\vikkrlinp; uitkonut
bü-dt. vormen tJczi: ,,korlboüwers" dc g<x:dkoüpc orbeids-
kraditen vnn de Woalschc industrieën, terwijl het stiüqe
grond /ij bèbomven, hen toch weer vaa wc^tz^dECD
vfrhindi ri.

Wtl heblxn dc KaUtoIicke rcgeenngtni maatregelen ge-
iKimen om den toestand van den landbouw te verïieteten
^tus.'^L ' ' ! tijhebeyolihmt: vonden /ij ïuinnemeeate
MJi^ "i .'],i.ir dM^ maatn^grli-n zijn votjraldc p^r^nd-

cigi'ii'i'
,

'j' nic-i^ti! gronden tijn püdiïgrondeii, len
goede gekomen, mede ten gevolge van de dichtheid der
iH-viflki: ,.' !i< landbou^^ 1i;ki mij voomamctjjk it lijdm
omler <k, ( Hf; I volei" ^''11 erfslekel slpptï^ twnemcTid**.

kli'inlu'iii <Wr Indrijven, hn wt-l utudai de vecieeït, die

naast de groentebou^v en het ïndostneeJ gewas dc aange-
wezen uitkomst bij intenïifïeiinng» slechts op grootere be-
drijven met >fUt:t:Ls mogelijk i-- !

Wel hebben de door de KaLltuln-k^t-ii, jjidiT leiduig van
den heer Beüeputte, gestidtte „Boa^oibondefL" onder alle

^) BnBBdfli in nd^ BAniDinl&i'BTUbtl.

1 Db piflnJin'ri'Ei, Jc/i' [oi-iii van Am Bcibmtschcn boer woiAv
dkii ook Allt'ii '

^
iJ- -M<'t* tn-lr^jvfTTi üi Bntunl mrf -iiiriit^ ^drrvrn.

ttHpnhr^ . , .s\,li^> II ::U1J<-, ff |^ hliT. L?., Üdt <1f CFf<i<^r

pUuwrl di4 li£?.LUiJütU Auc<]t i\k hAVcr tk, melde iilulnil(lu:lijkï tw-
i]<j>fltiijr d* btbouTinii In de Wüalicl» Aidtamni trvnn mopeUJk le mo>
ktn (La Err>[in(i du réfiai* dOUuier du pr-vliiiL^ ^liinruUlim IiL^iLiiiti^

5r»lvay p. 32),Pral«tiff ti wrlmrd, mtar dan ook voor WAlk»D>f

.
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upzicbten, en voornamelijk door hun credietsysteem den
toestaml il' r boötm vctWiitiI ^l i.ir n d f.,r ii>r v.iii

doorsliiup'^ I ri'!<- ln^lrrk'-ni^ in de ücIgLschu ctvnji 'iinr

konden £ij di Uiiüf'duw iiit-i mt-er opvoert- De omM.ituli^-

beden maakten dit munogetijk^ Misschien hebben de li'idprs

dozLT BoCTciib<>iiili'Tj zich fok i'- ^" l <ki'>r lïnrlijp'ititit'kr

^^v^r^^^t'^nL;^ 11 f.ii<ii U-nU'H, Allo*. n liuii vi'rLiriij'ii d'.

laiidbtmwbt in hare afgt/i iiili.rdln;iil ti- iiA^.iii u.

te het djn. verklaarbaar dat nj van bnmie kapïtaalkmhtige

T'i
'1 1 n 'Nfriiil lihryi go[ti;i,ikt <>m een JandlKniw-

HiLii:-.' I t' '['"][ niii'-i.iaTJ . dit ^[fdvi ïr-'ln^ '''"'I iiir WL'g

vtHïi I li- ovl [lollige landbouwlx:\'olking h;id kij iin n wurden,

en andersjd^ pen aftetgebïed voor do. door mlcnoifieerinK

nüod/iikrlLi"^ worden, bebouwing met iniUi^tri'gewassen,

Htl vaiï iLi't u rintkeiiTifiJ 'Ui 'l- k ir Im tlirkr landbouw-

polilit'k, til di'Zc is dt ftnij^t dn- i" --i.uii, i iiiiyaiiis op twee

L fCdocbten heeft gehinkt en vooral de, overwegend adel-

LBjke en kerkelijke ^ondcigenaars heeft beschermd. Dat

zij fr nog steeds ni'-t in C'^^Trinpd w — ondanks 35 jaar

rugtM^ringamacht — leii dLjgcijjkv paditwet le verwezen-
^ lijken, is hiervoor een treffend bewïj&.

W onvoldornil' iu'lvislrialiEeering van Vïaoiwiereïi uiit'^

zith rjok m het i :Th?sï!tan v;in r«n qTï>i)l -1 Luis-

arU-'idi'XS, wier tt»t'?[.iml elltiidig Mtt-f- De tudu-iui be-

' irtond was verder vrijwel alleen klein en middenindustrie.

di< h\iu\-n de textiriindutfiie— aUeen een binnenland-

>c}ie markl liad.

In de inderdaad n^oeieJijke i,ia.k, voor gcwi^ttn met zoo

uiteenloopend rconomiscb karakter, toch een sociale voor-

tiening tc trdfen die voor beiden v oldeed, it België geheel

ïektïTt csdiotin. Alles WïtiI ini^t ^lctd rip Hp Wiial^^Tn-

grouluiduatrle, de gdieele siaai^iiiaclmK- w^-rd in h.tM dn u-,t

besteld Dii, g^>awrd aan baie toch al overwegende econo-

rmbcbe positie zou de madit overVlaandocna^de Waalsobe
1 industrie in iianden spelen.

I hebben boog^ gi^ueu op welke, ludeid-idd bewon-
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dfTTDSwaardigc w^jzc. dr Woiüüdie industiie zich een af

g*'hi*'d wist li' vïT7t'k"Trji. Daarin phi^lJ^elïdoo^der(;^''^^s,

/.<nmh inil'TiWil in Ih'T landühn-Lini^, rn ook in dal van

Vlaanderen bg, dat dldu-s mvfie vooTÜftL Irak van m ruil

^krcgt^n voe^ngsmiddekn^ Om dit le kunnen vürwwwn-
lijki'Ti, Wi'fd h*'t industrifflr kA|>iI.j-i] [i.mkk.ipiTii.i! Hrl

ntjodjfic R^-]<J viriïr ili- finiiritu-emifi ó--r imiu-iiUiiid-jh^'

ondtmtmingen vt rscliatii: dn ticli vp ïwee UTji-in- liui *

eerste, door in de twinmlandsdw mdufcrieCn vreemd k^pt-^
taal Ir mlmssem», « eoo geld vdj te kf^' H ^^ooi

l'iiiiT'niand.'^h ptbnük, waar mrm ttn rniTlfre <-<»k iii< t

\Ti'<ind'' iiiiJp Werkt. Ddw u-ndfus wt-rd U^vordcrd üuur

een. door vi^lc deüUndfs v«mirhtij? ^cwarden, Fraiucbr

lx.'l LJ-;; r ii-.li'.i'^ ili-' : 'l^ kf' in- rr iiij.i: /r k' "'iii

Bclgi^ii^n i'iuli n.4.']iii'[M-.i,iniL vnjhcid Eot du «.'Xpimr^it-

gevemL Tai tweede draïnnrde men door een geconoci^

trcerd buikweEcn. h'. t l-- ! 1 \.in hel giedide land nw
dezf proep. dïp i- i

'i 'M' <li>in de Waalscbe induMn-^ }tf'

lietTSflit wordt, I n vooraJ het geval voor dc

G^^rak de fk-Jgique. dte. iTiKle door middel van hare

doditerinstitul' Tl BhHIijiii .1 \ih rkfEi'^iii <]i GanJ,
BanquM ilf l.i i;-' -vu- [nj-^iii' Iniir Lh[iij< !>- 1;;]--' ]ir «Trvli-'i

-

markt, ï;iji^..L m ^vt n mkA ..ndi r Uiul ^Ux'Z otu^'' "n-^ld

lin^ vcrkregöi werd. Verder vcior de Banqtie de Bnixclki 1

en df Crtiiii Anver>7<fi'' 'Si' ' ii jrootbankenoDt-
j

wikki :. Zi"' \v< itlU ..i .k iii-i. \ j.e .3 .
- !. ^(üd ftftfl b'.'n

un :i>:ij.j,jr [^. riMdki, '.Tmrajds, en Htui .k Vlaamache in-

doEtne ervan Afhankdijk uidvnijds. De Iddin^ van de Bei-

giscb'- n'riu'imir kotnt gcbee) in hander. v;iri i-in - ;i fiii.ii:

<:Kt^. w.Lir naast de Waatschc induMni: du hjlv^: vit-

^.ijill. rul-' Jdndfffl en volkat» en voornamtiijk i'runknjk

vertepmwoordicd lïjn.

I riltdi^i^^ii.d.i' ;i J^n«;hcstaat de beUngcD
vaii dnzL (ji^p, dtr- ! w'l^.j^ji van het land sterk beïn-

vloedde, in bet Lij^uUkiMi J>fhajtigde- Vourakniïg werd

I
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t durdoor Am Itmbbelang gediend. Men doot «cbter al

ft leer dr oogcfi voor de lot-niiminR y^i don vrt-cmdt-n

invloed m het Ituid zelf. De bedreiging d4;r V|ilam9d1^^

emtwikkelingsmogelijkhcidcn op eigen grondslag, werd nktt

gekeerd maar bevorderd. Dc leidende fmant^elf wercldt

7ich bewTifti van ili' lM'Ui'k<rii< ijii' <\t- ef'Ci'nlr^li^eerde

'-lïta^i voor haar had, l>evordi.Tdr <cK>VLt;l et-nigszin^ mo-
Ifrlijk wns, dc verfranschiiif; Zoa sluiten Belgische

poUliek fji finande. dot>r w^tk-rzijdsch belaiLü ^r^drevra,

wn onderling vcrborui, d;ii do \'|;iniing<*n rmnrl< t

Maar nok niat mende maat waarin dc belangtm duztT linii/i-

tiede groep bevorderd werden, Ie ruim. Een wet op het ven-

nontschapswesüeUj «en beursrej^eling die de onr^ezonde specu-

latie door hunne- onei^brHrl- Mi' vnih'^idiïls het warr uiïTokken.

trokken wel de \Tt;eindt: kapitalen aan, maar leidden ook
tot oprichting van ongefonde, nici levensvatbare onder-

nemingen, die de financit:)^ groote win.'^ten in dc handen
^p-'-Mfn, mur waarvan de kosten door het pobUnk betaald

Onderttisschen, j^lang <^r een werkelijk landsbelang

gediend werd door het bestaan van dit intemationaHl
finni[rii'r»'';\''-ri i m, kun nirn lIi-a- <Urt?"'n nog de kn r^^ijfln

der nii'daiUc adjiiin. Uil is *^tcr mui het geval gebleven.

Daartoe hebben verschflJendü oonaken s^nengewcrkt. la

de eerste phuts ging de vnderUndscfae gedachte, dïjï bij

het ontstaan vnn dil i;v^trcm 1i,id vniriji /' trn. vonr een

go«d deel verloren: van dc uitmialionale ^mpt-n die aan
dc BmsBelsdie beurs den boventoon voercu, voor een
gtied deel uit ongure speculanten bestajn'k, a tüet een-

Zülfde geest te verwachten di-j f-eri> •[ sïuhlfrs kiddo.

Het vaJt trouwen>i niet le ontkennen dat niannL-n, dieVToc-

ger mede door vaderlandfiche ovcrwt^^ingen gedreven wer-
den, idcb door bet vedc^ckende geldverdienen Ueten nw-
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sJepen. Een genjditmatoid proces van levering un
vijand lïracht it. ita d- n «wrlog, hti hfWTjs van.

Maar de eigenlijke oor;^aak lag toch dieptr. De grtmdslag,

waarop het hÉdc gcbouiv benutte was te eng. De Waalsche
indusóicp vottiumelijk de staalindustrie moest het gdieel

dragen, IV ^f'Wf-Vtiee fout van do i'i-nKijrüge oriénln rini-

der belgischi; economuchc politiek blt-ck weldra j^wu^lt

van gevolgen. Want de grondslag gitig wankelen. Technisch

stond zij steeds vxt £wak, het ijzererts had men toch al

sinds hn^ mooïi n invocTpn ^1. nu pni-f-n nok dp prMuctie-

ko^i^ vLH>r stci'nkool dogr de uilputting der mijnen, ondanks

de lage loonen — die danlc dj de Vlaamscbe inwijking,

konden ggjianrthflafd wordin — omhocf, en, wat nog
erger was, de steenknol k^^ ^litfitpn dif voor dp in-

dustrie bdioefde, OQtbrakt:n- Men kon de concurrentie met
bet buitenland tuet meer volhotiden.

Daarbij, de dochtermaatschappijen xdf gingen, door

^uivfT finandcele overwegingen gcldd, de uiheenud» in-

dustTR- concurrentie aandoen.

Vanaf 1902 treedt deee ontwikkeling sterk aan het UdiL
De financicele gnjepen weten dch te redden. Zij intenut"

tionaliscerdeTi 7i'l! n-u: rm-'^r, de conccmïi It'ttt'n voortaikn

niet meer op du Ix^iiiigtm der bctgischt industrie, maar
verzekerden zidi, ob tot nogtoe, b^eliii^CT die «ij echter

plaatsten bij die gecontroteerde industrit- wuar h\m dat het

best F^i^lL-^cn kwam 11''! Umdshdv^ weed duor \.\v^e politïpk

niet meer gediend. Men heeft weJ et^is gi^t'gd dat niet di?

bBDdclsbalans, maar nog wel de betalingsbalans van België

O- den gnnstigen invloed van ondervindt. Dan vergeet men
''chliT fl.iï deze woef ongunstig wnrdt bt-ïnvlocd door de

but^ngen aan het vreemd kapitaal dat de Belgische

bedreven beheerscht, doordat het eigen kapitaal in bet

buitenland zit.

In dit verband moet men nu de ontdekking d^ Vlaamsche

^) Zifr A. U^y. L'mdiHtric- m^t^iirniqur. (Lj RnuJHA&oe Ecaoo-

iniquB de U Uolgiqac V. Ui1|picc«Hi doof do CrAdiL AnvsiKb)-
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kolenmijnt-n in LimburRSttn' Kt?nïpcn bosrhoiiwen Dit

kolenbekken dal, naar voorzicht igi- schailingL-n. 8 miljard

ion stconktxd bevat, en wel stccnkooJ dïc voor dt metaal-

industrie MO- geschikt is, wtni de nnketidG WaaLsche

indusldr in drti ri-'h'ï*!! ^cworpun. H*"! b^ljingonverbond

iiixM'lirn ïinatKit' vu jïi}liLii'k toundc zich in aja gi^t:«Ie

iiaaktheul- Op grond van bepalingen uit 1810 en IS37
~ datemnde, werden hen — ondanks herhaalde en diingende

jfcÉfcarschuwingpn in hel Parit-ment — deconn vcTlrcnd,

ri™dpr cenige waarborg vc»r de getneonscbap, ÏX' wtt v^n

19M stelde hici wel grootendoels een einde oab. dooreen

belangrijk gedeelte te reservtvri^ dat niet tondrt bijzonden:

wet TTiaR wordï-n ijcroncicdf^rtl ll^'t beginsel der

dominialiU'ii . in Nt-dcriaiid en Diiiischlnnd gehuldigd,

werd vcrwdrpï'ii maar groot kwaad was dan aJ geschiedt,

I Het xal van de weerstand der Vlamingen afhangen, othot

1 verder c.^in prvan wrmfxicn zal knnn-'n wc)ril< ci 'V

L Hier wcï'i \<xïrgocil door België hti lum'iji v,'rl.ilfn van

^ de bevordimng van het algemeen belang, desnoods dooreen

te eenzijdige machtname van een bepaalde indnstriei maar

leidde dtzo i ' n/ijilight. ki -- dit- zich vroeger misschien

reeds in een opsctiflijkt- loondrukking in \'laandorcn ten

' vooitlede der Waalstrhe nijverheid uitte — tot eoi regel-

rechte opoffering van het belang van een ded van den

5ta:tT i LM bel andere.

Ü;i il' wijM werd de toekomst van dt Waaischc indus-

trie. 'U hare macbUpo^tic, versekerd, zoolang tenminste

*J In I906~ïvoüi Au wM dat) wam vidHod S OPVaaAt» nt IT.fiSO

Hac wvinle natloiul loltUPs vu dcia ludmtnc H, Ufjlt uit

vm de Raho tho BAb» da mOoBiL Toa bnrifH da bvlunff-

WtntenlM* — peuducttove mtti: pp H ^ rcamchoi

W de direri-'iir va At VtméhB bimltiirffebdflJl CtFiUOt, Vflnlei

dl- lHn E. C\

}m I,. : '>p 70 tcdMk \b Pruukni, wd«r (k direetnr vn ós
Swticic- Liinrrjk Julul.
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de politieke wind in België oit dsnxdfdn hoek blijft waaien.
Maar ook hif!r hetft deze poUrif^k ^f-n ?j ili gehouden, üok

het gebecïc builenlandsch beleid vjm Hi^lgiè werd door de
behuigen van éext faidnstriB bepaald.
Wanneer België, vooral na den oorlog, getreden is op het

gebied der intiTn:iï Tonale pilitick. wannï-er hel zich daar
in combinaties hwti Ingeven, die het h<"bben geplaatst te

midden van den ^jd der mogendheden, dan zijn daardoor
allermïfist do belangen gedii:nd geworden van Vlaanderen
dat zirli np(lcz*'wij7>'h-TtmM?aRVani^-in vi iTifjhi'id tt arrrvan

bet B*t'nc fcden had £ith ie ontdoen. Maar dan gebeurde
dit om un de behoefte aan afee^bied van de Waalsche
tndnstrie te voldoen.

„He produrÏTtvapndtpit van de Belgische indn=.tH>\ rfi^x

een siudÏL'biiek dat bij hm Belgisch hflndclsondoTA^'ijs wordt
gTflMTiikt, een onverdachte htm dn* b sneller toegenomoi
dan de afzetgebieden die er voor opf n^tnndi^n. TIhJ \'rT34:hiI

ks vooral gmot vonr de ijzemijverhrid, dn rna<:hin.'t)Oiiw.

de glflsnijverhuid (de WuaLscho industrie^ dus) tcr^^'ijl

de textieUndnatrieén «feh lan^amer hebben ontwikkdd".
Zonder eetiig voordek nh day- uitbreiding \'an poïitieke
macht le irekkrn» heeft Vlaanderen er mede den Kwareo
last van moeten dragen.

Het tractaat van VemiDes beeft de Fransdi-Waalsche
kool- en ijiargroep in het beait gesteld van groote voor-
raden ijzereris. ronder 'VaI hïi orhirr - rn voldoende boeVL-el»

heid kolen te igner txstiuklong krttJg, Zoo ia zij met in

«tut dt deze nieawc veruv^Hng al het nut te trekken dat
n] verwachtte- Hare kotenmijnen die binnen ongeveer 25
ju-ir dal is vilrirdal de Vlaanij^he mijnen in vollen om-
vang zullen kunnen geëxploiteerd worden, uitgeput zullen

v&tm, en ifo reeds vóór den oorlr^ onvoldoende waren,
schieten nu geli«'I te kort.

Vandaar de landlionf-er. Hij heek Bieb eerst gckeenl tegen

1 Zm A dnlfbrnnn*! Rnnindn vu Jhf- CmiUu vod Zo^-Iu. j ''I .'.
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HoUasd, De uioexatiecainpagiile h nwi> ondcTs, dan
PCT pogiOR om onk op ile LimburR'-chL' knlrnrmin- 'i. rli<"

dc NedeTlaDilM:he slaat zoo VL-rsiandi£ wo^ iioor de- «lomi

lUaHteit te bt^^lit'mu'n, alnu hand te l^gen. Ook hier

z^en en den wi) BelgU. zich in dienst AeUen van dez«
bflan^i-n. Daarom achli-n *\f Vl.mitngt^n. 'die wrd n wrtke
Lraditï^n tol drre caitijM^n*' dnjvm. ïiti ïoo gcv:iarJijk,

dat men haat in HoILind U-s<.hüimr <d.s ««n episode, dlfi

nti voorbi) ïs. En daarom stondtm üj met alk kracht waar-
over ïij lï^-^hiktcn t'-gtnovcr Hf7<- rainp.ii^ri" Nji-t ïillo' n

rand^L iij Uj HuUand hun 'iiUur^rl vaderland ?L r! ru f.tr

tevenSn omdat de madil dir HoiUmÜiodrieö^ookVU.Lrj i< r< n

tpmierdrakl.

H'K.'Zcf.'T, nanst fmnomiwhf^. politïcki- faciortfi hebben
lïii'dtRewerktom liH oviTwidiï \\'^\{tinirm-i r VT.iandi^n'n

te vfstJgcn, blijkt uit alle idtingiiJi vüii ^l.l.lt^w' ik/^Mnilir tiL.

Vl^iandGrcQ beeft minder spoorvegra. mindt-r butirtspoor-
H'i-gtTL. mindrr i n mmd-T H'*'-']- wi'ecn dan Wallonië, fi?n

minder gotdt- pf>:itdii'n>l. ^^ ^s\ vr rï>r'tr'nn|; van hygiënische
toestund«n en arbeidswoiiiiif^^ n. wurdl in Wtlkmif vcc]

TTïw van staatswege b^ced dan in Vlaanderen dit

ffivcr hrt nndrrwrjï nnt^ 'itmk?) alhOGWd Vlaatldem
meer bfliLsimg U'laall dan WaUdnlÖ »).

l Waren de Vlamingen niet bij ma4;hte, zuU ui bok-iton

w dat dcA'' 1 cr>nomi5<:h'^ ontwikkeling bén ten verderve
tttfctc? Men kan hun tri brt^k aan politieke imicht ïn df/p

periode nii-i mö.T luo&chrijven aan licï ronronimrp'n
hiervan, in de handen van et'n bevolk iiigsgTcH'p

in Vlaandeien gedeeltelijk verfranBcht n. Smds 1693
ln sli'n l - r '-rn algtinef'n ^ïvmm'ht dat wt-l dwïT rutTrdere

sttnmicti Ie geven aan de census- en bekwaatnheida-kiewrs
h

*] CïjFrT'L LM l-'L|ri pH ll-d

'I lil rj^iy v^r^lj^ VsiLh brl t'[ jw^p^mjI Lkr^lüur v^u tic U j^luillt p»-
vmcit N'NNLni .iun Ti^t MjiLLtt^riv van lUnBflnljUKÏHlH uL«n {9 Nov.
I^i^t, ci-ti][<i[ivi-ii]di hït^} bron ^bjnnlb b«ttlc«iil dm In K) >iiu
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ei de familkvoden nin m'wvr d<.'m«>cralbch was, mur
loch <k poVwhAie machl b hnndon lefidc van dien

brecdcn uuddcostand die grootendecls trouw aan eigen

volk gtWevcn is.

Maar het Belgisch steïsel. tonder invinf'd op de groott»

m.issa, was dèirin pi^hai^d, wnarir vrijwel alli' onderdruk'

kiiigs^tclsda blagen
, vuik zijne leiders ic cmtnerncn.

Iedereen die eenig verder onderwi}* ecnoten had, had een
school van verfransching doorgemaakt , ^'anaf het Middelbaar
ondi-nvij^ ini ;v.iT\ h-^t r'mdv der Universiteil. Al had dit

bij LiUt:!! i^uj* gLtiic vervreemding ten gevolge, daar waar
het ond^^erpen van wetenschappelijken, economischer

of politicken aard gold, f[ebruikte men niet alleen de taal

waarin mi n -liTRi'Iijk»' pimti'n hail ti'^fn K'handcli'n. maar
dacht mtJi uok gdioel in de banen door dit ouderwijs ge-

trokken. Dat dcïe menachen in de geteekende «itwlkkeling

geen bezwaar xaRen. maar de belangen der Vlamingen
voldoende gewaarborgd meenden, wannier een zekTP twee-

taligheid hun het leven vorgemakketijkli:. is bijgrijpelijkn

Zij Kagen meestal niet in. dat hier een volksbestaan be-

dreigd werd. Dat de katbdieken ecne politiek verdedigden
iWf im^T meï hr-1 hojan^j van de Vlamin^n in overeen-

stemming wa&, wo^ rüel hot gevoLg i;en bt'wuste poÜ-
tiek van VUamach b^ond, maar bet toavaOig samen-
vallen ermede van hunne partijbelangen. Waar dit niet het

gevaE was, 7f>f)aïü ^ij de be\'nrdfTing van een eïgicnindustrie,

moest ook hel \~laamsch belang wijktn.

Sn warm de vertegenwoordigers van den Vlaamschcn
middenstand natuurlijk ook dikwijls menschen uit eigen

krinp. dir door dr leidende Belgische gedacht*' nivt waren
mtxjegtsleepl. Zij zagen veel meer de tegenstelling tusschcn

het Vlaanuch en het Belgïadi belang. In hnn frondeur»-

geest leRPTi vreemde cenlralisatte, kWnini dit tot uiting.

Maar indcrd^iad hfbben dt^en den toestand niet hphetrschl-

Verward in hunne provincialistische menlaliteil, onbcgrij-

pend itunde tegeiiover eene eccnonusdie ontwlkkflling
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waar dj in eigen land gven contactpuntm vnor vonden,

Kijn dj inderdaad — door pon ^ji^brp k .i ifi m/irht - tekort

gc^hoten. Half vcrJeid, hall bedrogen door hunne partij-

IriderH, hebben zij de nucbt die ^ hadden kimnen uh-
fK-ftïnen niet vpcten le gebniikcn-

Uii was mt'de het ecvolij van strijd die in Vlaanderen
veel kwaad hi^lt gesticht en die ah het ware de illustratie

is. van den nefasten invloed dïe een politiek systeem als het

Belgisch, dat zich niet aanpastaand^ïnhoudvande Vlaam-
scht niaatsrhappij. op lie ontwikkeling van het land ïuWl
uitgiwlcnd- Zouwat rotid de lijd dat de invloed van Je ik-

XQOcratiKhe tendensen zich doet gevoelen, tn 1678, ont-

brandt de schoolstrijd, Ei?n daar een Überaal mioisteHe
door^ovnerdf wi?t, bedoelde de lagere school peheelneiitrai»!

te maken. De gemeenten \verden tot het oprichten van

deift^ke neutrale scholen verplicht

Ik kan dei*; schoolwet notast noGmen. zonder— het wezc
V'fnri-ichTu'lii hiKhiilv- C'i'i'i;'!. wani [>ok nu noR bnheepicht

de tegeiu-'i- JIj:il; dii' zij schiep, gedeeltelijk de geesten —
van partijdigheid vradacht te worden. Ik ben KeU niet

katholiek en mijne beide firootvaderelhebh-^n nnder de
Kflthoiir'ki' TrarTTf die KÏj ïn ln't h vrit Hi-p. It- hy\- n i;- li.n!

Maar etn algemeens neutride Jichuul te wUItu opdrmgen
aaji een land, dat vrijwel gehod geioovig katholiek ts, is

een dwaasheid en een daad van geweld. De vroegere wet
licl vrijheid aan de pcnieenten^ en men had er 7.k\i Wï*1 bij

bevonden. Het revalutionatr Ubtrahsme. dat dit wilde ver-

deren, stootte ai op de gehecfathdd der bevolking aan
k. De reactie was instinctief en wreed. De openbare

len werdtn. mede door een helrij^e campagne der gees-

klieid, ontvolkt; wie haar trouw bleven, uitgKJtoten

vervolgd. De crisis was kort, ïn IBÖ4 verving een katbo-

liek ministerie de wet door eene. ilie een vrijwol^unbeperkte vrij-

hi'id hel. Maar zij h'-'-flin VCaanden-n inT veel^twaaEl^e^licht.

Ten eerste wertl het katholicisme tt»t cim grouie uitbrt^iding

het cifen ooderwijs gedrongen» «nder voMoende mv-
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beröding. Nof? jami lang «m bet skcht eo de
grootr vTÏjl '[

'
n 'L^ir mi Bcb bradtti beletten

staal /ijr '-i-i im ii ( -i- Iti n

Muur missdiit-jL wa.i^ n -.U: pi/htK'kv gevolgen voor

Tiog erger. Had men vne^, bij verschil van poJitü

opinie, de reïihvi'l ii ' ^ 'ilksgHTicenBchap gFv^>f-I(i, deze

wel^ die in VlannikTi ii -hn-f nÏCTnand verlangd werd. waar,

in het (i^httl göïoitï*;!!, dc vroegere iciestand voldeed, irr-

ptichtte tot een sdwip part^kieïeii. Mede dc al tc grootr

heftigheid d'T r' acüe van de gee^dtJijkheid. die de kerke-

lijke auïoril'.U in wr('r."'i'1iM,fl \viï.'rp, tï-'U iV-^'- nnw^'/J ii

hjkr en daartiuor nk u ii^ - ir full«<- Uuij; m.-

schen de mmschen in hei Jrvm, die vrr^il van moening

in vijandschap dn *\ 'ynU\..^ ' H. i.-j
, h ülH.T-iliwne,

dal in VEjuin'l'Tcri il i\M.i[.i|jjMl u'^^ii ii III-! v hl-iI'-

niei de f<'iJttii.' it U'T.inj.Uii. WV. zondir 'U^-- :vM/.-^r-,-

dwang verïangd re hebben, de reactie niet meemaakte,

vefd het slachtoffer. l^»ce gcneratks ïang wu vrijwf!l

elk S'imenwetken ontnogeHjk gemuict- Steeds weer «toette

mi n op het oode iseer. Slechts rond 1910 kan mtn een

begin van rasCherstel waarnemen.
Daardoor werden de Vkmingcn nog oomachtigLT. no^

meer cpnf^igd bet Vlaamsch belang aan bet paitijbeLang

op Ic *>fii.Tcn.

Eigen schuld, is veel gci^d geworden, wanneer deVla-
miT-ij' I! TLi' f de rol spti i lin iv. ]i- \^\'- -Vu- ljun toekwam.

[ji 'h - ]ir :i|k vy^') ik Zn] h< t iiii I unik- ]iiL' IJ MdüT waar on^

de/A: i(H'?.[,iiul lAordi v<K>rgfhoudon i-en voorbeeld,

waarnaar wij onw
,
.overdreven eischoi" Eoudea moeten I

matigen, U hi-i nn<*'ii!: ' n i
^^ i-i -f AnX die toestand hiï

gevolg wa^ \ •\ /'A 'l.'.' ':un.ii itt. niri van levreden-

heid mei ]i- : -^L.J]:Li^ l< i^iiniiiLht, diji^r di- GelgiscJ^i

politiek in hvt k-ven geroepen en door de omstandigheden
hfvnnlrr I 'i i|< hor? bciirt de staat ton todatoi^ziin

verfranr^L.!;' ii lr. loi verder te vervnUei.

Want uuk in deze periode zet Belgiiï ujne politiek van ver-
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en lUaRloor — wur dit gpecn positief fticces

lÊcfi — iijni' Ih-leriitnf rin;^ van de cotwikkpling eencT

Noili rlLirirl^dti' iiikitur viKirt Hn het moei dit doen
/idiztll It iiaiiJhavm. VihïTttiöïnafl VM den gCCCO-

röen Bdgischirn riaat berust, volgens de st<'l]ing

Vnin rijnr vcrdodi|.Trs-, r-p dr t\v''r'i,i|]L;!ii ki vjin V'taan-

ïrrt'n. y.]Lh;m> in dit' knnmii dit- <\ kiirmt'n

htt n^eeringstclBd — grf^JïiT werd, moesi d«zever-
Lsctiing dan ook, wilde bet doel benikt worden, breedere

i muUitiI liurv-oor, v» ïa de n r^i' jjii-iii U'i Ui^>-r

Het FrsRBcb wordt ook op ée. Ugere volksKhool,
ook iian htn dk- f-ivn verder oodfcwij^ ^eijii'l'.'n. vanaf
ii'-rdt' stinhrj,nt ^siriclf-prd T)il hrelt Datuurüjk nint

iiimsii^ prjftisch ^<^11l]l.LaL n.i imkek jnnm ü men
het FTmisch vergeten, of wat loen nog kent is loo weinig
hel ioi nifïs ditnt. Maar bet percentage dcc twetTalii,'-

wL-dtrkttrightiiJ In Walluiii, ^ijmU- li. ?j*ii3ckt

If, voor wie Bel^sch denkt. Dat, waar mennchstcrk
'gcnwgmf^nl, men ocric voordt ^miiiM* vniksvenüetigende

tad.die düor du Wa<L]sf:hi! ajiiijU'naArs, l-ii iIl^ a'iiiwcvij^hi.-ul

het Hof vterk ver&vnsdit ifi.

HixT R dc Cjwtidt in rk, w.uuiu hij de

rt-^uU.il^n Vdn zijn ondcnoi^k m ^laAvn v.in Lrrool'

ïnissel vasiU^gt een owadu van den iiJL-smnd gc^emi,
Lt werkelijk siniiter aandoet.
Voor de methodes die hier liioycpasl w<ïrdon om dt- }k-

taande VLianiw Iu' kliL^s»*!! t-- discfeditctutn tn te tt kunnen
:balfen, mixi ik h.i.ej- £ijn werk verwijlen. Een enkel

tje: Om da Vlumsdie klassen int te roeien, ging men
over, voor de kinderen ^ later m die Vteamsdw

dat
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klassen zouden terechtkmnen, Fnmscbe bewaarscholen te

stichten. Men gaf aan deze tdndi-rtn van drie piir, van

ïuivur \naamsdic en Prjiisrli-onkundige uudcrs {allt andere

kwamen in Fransche Klassen) Waalsche bewaarschool-

juffTOuwen. die geen woord Ncderiandsdi of zélfs dklect

De gevnlgprt BTtrcn vi'f^^clkrikk' 'lijk ! in 1 909 W35 1 1 "^n

van de leerlingen •h r Hni?tót'l&clu' schol«i, drie jaar icn

achter in zijn shid^?^. hiervan warm Vlamingoi- Daarbij

zijn niet gerekend dt iecrlinK' ti der scholen voor ach

iijkrn, d.sï. di<\ wdkf meer dan ciric ja;ir len achter Jrijn

hunnt siudii-s; ook hier heUeUde perccniag-.' VkmingeiL

Met deae samen waren er racer dan IS % der Groot-Bnia-

sebche sdioolkindpTen, die de gevolgen ondtrvinden van

hpi ss ^r^ '^iit van o ntrnliiaiie. S&d-^i- n y-- <i'- t(M'':trind nog

veiE^gt-'id, viü^ viin de 40 Vlaamsche ki^:^^ L^r thann nof
5 overblijven

Te firuael kan men dan ook bet oagebofhjke füt constateer

rt-n, dat erduifnden mt-nsch^^n /ijndirj^tvn Fnir'^ch kunnen

spri'ken [of men moet hi-i iimsscliich kotitit^aalÈch daar-

voor honden] en geen Vlaamsch kmwen lezen— Donjt paysl

Haar niet alleen is het <Hiderwij« zoo^'col mogelijk ver-

fraiBchl, hi't b otïk oni-oldoendi- inpcridjt in Vliiandtr^^n,

Ik we<^ roeds op liet onvoldixmdc technisch onderwijs,

dat ook al weer gedeeltelijk verfranscht is. Maar ook voor

het algemeen vormend lager onderwijs zijn de toestanden

ófTAii^f. No^ in 1919 wartri rr in Vt^tanderen 2741 scholen

vo.tr 458.000, in Wailumë 4337 scholen voor 319,000 leer-

lingen, in Vlaanderen 37 lagere middelbare sduilen (ÏLB-S. 3]

in Wstlonie 70. De oogdett^dbeid bedroeg dan ook in

B*Q typtacbfl ultUtioi. welke bewi)>L da( ocjk tloor uMl-V Ueiuu^u

Uil dfi wftsHchniE vu hflt udflTviJ» d« ncblai^kheM wordt loap:-

«Cb'rvrll, IS iJie V,HI rËlinalh. bel «KUB <l««xk>lteüh:^«(lerwtjfprv

(|£ OriQEwr Wi;^f w«llv Vft: Jlt t erootalB c«i:H°l<. vmc een icbouU

kind vjïi <le ttaA ^m^--.. ATia te tjjn en VUmtof 99 %
van de «boDfsuln v^a «j % e4o VUmIhcbd,"
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VJaanderen in 1913 nog 2aA%. fpts sinds 1914 bestaat
hcï v<;ipliGbt onderwijs), u-t^m \9.[ in Wallonië,

Ei'Ti tweede middpl vait \ t-rfr;ins<:hing was heX leger.

Het was gtJitt'J Fransch- Kader, <ipJi'idii>g, kaïcmen, be-

velen, instructies^). Tijdens den oodog hueft dit tot wan-
hopige toestaodoi geü^, die wij nc^ verder eoOcsi oat-

En tuiiïüuttt; isiiogdepropa^andattvcrmdden^vandedoor
de Fransdie regeering gesteunde instelUngen. Sinds, na t87D
zijn dir'i'i [xilitiekc invloed vemundvrde, heeft FrankrQk
lic ^,;iTjri'.M(iii ,ïi'^ r-sprits, (di? (jcceti^lijke annexatie) syate-
niaiiscli giiorgajiisetrd, Nici alli-rn werd bet Uuordriogen
der Panjsche pers in België begunstigd, maar de Fransch'
;Sdgischc p*'r^ tturd door Fmnkrijk gesteund ') sommige
bladen slaan zelfs rechtslf' in Frnn*ü'licn rlirnsi.

De eigenlijke organen van dczi- propaganda £ijn ecblcr
KAe ^^Amkiés fran^ai^", die door aUerlei instellingen, voUcs-
Ipoordrachtfn, VLTïooningen cn kunsttoumées de geesten
mmli-n voorbcroidL-n. Er eüu hiL-rtegun tiivU v.V]n In

bn ngtn, wanneer de veriranschte kringen dor Vlainin^^en

dot op eigen kraditca deden, daartoe Eouden zij echter
niet b staat iijn; nu tij gesteund worden door Franknjk.
h hri pililii'ke i'U ment nir't Ie i>nlkennpn. De propaganda-
middelen flibtrbij, zijn nog al i'tns eigenaardig. Zoo worden
^,v.b. aan minder gegoede families» dk nd willen spelen,

de financiede middelen vtnït'lj.ift oni n-cvpiiei, biils en
mondaine feesten trr gelegenhiiil \.in <\'-7.' toiirnéi's le

geven. Dat een btinvloeding dit up litrgoiijkir tnetJicxlcs

Bteunt» niet erg diep gaal. is niet te verwonderen. Terwijl
de fransche pers en mondaine weekbladen in België veel

gfktea word«Q, was dit met het Fransche boek dan ook

»J Zie H. Hwit, RfponM' 4 Im a\ï n\ dc tL J. Dsti/f,
') Kerüi vfiót iSta ihjtIu*, itoud «u bednn vjin 300.000 (tabk hci
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niet het geval. Er werdi^n \n Noord-Naderiond méérFnuudw
b<H'k<'i) ingcvoenl dan in Bolgidf

H'ii/.'.T 'l"* rr:*n*ti' i i? iiirif wms vcrfit-el dal Bf'Jgi^

gern i ranschf firo\]iid< bhjkl uu tit mededEeUog, v
2oi Franscheti minister van HandeJ «n N^verlieid in

Parl^ rru nt, dat Frankrijk op een «er mtegawve wi^
dl f. iils^-hi' tciiTr-nrj'-Tt'ninL: bd'! 'IME?CTiomenH om Jen
tiJ-JtscJicn uivki'il [T vusurkiii. in jiliJui de vi-Tvlaion-

sching der Gentsche Univ«rsitdt tegen te gajui

1 natöurJijli nii i rno^jrlijk bet Vlaaiiisoh gfi-steïgk

n:^ Lil I' Mi'Roercn, Hel ^•.-n- m i" --rlit r r vnn '1*' rugttring

<ip r],i Jiiet dcnzdfdeJi b,\, \m -ti- nt l l iniiiatht. Ijïarak-

teristiek voor de houding van B«tgiË t-o. rac de Neikriand-
sdic cuLluiir IQ ^UMÉBrea, b iI l' de „Academie RoynJe
de Bclgiquc" alle ^Nmn van m ^ Jt-- h:*yi nn kunsl omvat
wi dm ^KoninMijke Vlumscfae Ai,4dciiiiL toen zi] ci^i

breeder tmën wilde beUied^, nitdrukkel^k werd temf-
gewezen narir 'Ir L-nn?,*!! van de l;ri!lcunde. VlaamKhc
uitin^'i n v lti in i-^tiikiui aard kondon i|E>g — aU uttutgt n

van i tit jjiuv^ii^ h.dc cultuur — worden gcdukL Het becit

geestesleven ixL Kederiandschen tin te organisccrcn. werd
hirï :illeen niet bevorderd, maar, Moals uit dit vocffbedd

blijkt. uii'inikkHïjk t'L-^'ngcgaan,

Nflg diiuli.'lijk^r Mijkt dit uit de hanlu- P.'.i^liL-id waof'
mede dc vomcderlandaching dtr GeiiLscln: Universiieit

werd wTliin'lH'id. Ik'i it. nif*i ifxvalü^ dal df Vt^a ! ^ l:!
-

findi^n, ti«-v /ij huniii kr,ïi.-hT<'ri wet mb^dcIl] h^uUkn,
den strijd op die v'orj)i-Lli:TLinilM innjj cqlM^fte'^Tdun. Hel
wms het gevolg van bet inncht dat óm Univetnteït. wan-
neer óv waarborg bestond dat mj op eiïo degelijken grond-

£DU boru»!^) aan de Vlaminf^en de Li idcrs -zou brengen
die jój blijkbaar taoxccr brhociden, en or^^ni.-.a[Ee zou
mogebjk makun van een geestelijk leven dat de gebeele
cultuur omvQi. Dit in^idii ln-Kt^^nd ri:hter aan bfdde i^den.

Daarom wordt in dr.' ï.trijil uni dr ti<.»nlscbe Univer^t^t.
') I>*ïjitu püFkiriTi.i ,11-, I, . i,irT>- Jr. Lh'puirs. 1912, Ut- 3374 eai



waar ïk straks nitvwricer op U^mgkom, in Óen n^i^nd ik-n

itrijil gtaiwden, tuHSdicn bel gtcentralisccrde Di:ljjii; en dun

Vlaatnsch«i wÜ lot ttótlonalia*«ring.

Dat het gecontralL^Pivdf Bi-'lgit- f\^7.yn wU m tïcn wüg

tr<THli. niogi.- KÏl dit ^)v'1 T/ii'hl sulïltkin 7.i\n TX- stel-

ling dat deit wil Dict bttlaal. dat liet grojnlrjü-'^ü.'rdt'

Ik-lgiê mogetijkllEid fedt voor een ontwikkeling der VI»*

TningCT, dal dus een poUlieke VlaaTiischr hi-w^ KiPf; el^^ail^k

fïï'i'n /iii h'.'.fl, .^llli.ins nkt tnwr lif fi atrnls 1690, ïiebik

ïrarhttn It wecrle^dn. UaarUïj wai het noodi^ ook <k

f«itolijkc maltAten op wcifgewnó gebied die de VUftrasdw

beweginf^ if boeken heeft, te behandf'len, om ,v-in te tomun
wcinic daanïiior ^^erd bereikt. Vour lifl btffrip van

[de ontwikkL-Jing dtT Lïcwe|>iCLg b de Uatste jaren U nu nog

ccn kort ovcrucht noodig van de gesduedom» des- gecste-

ïqke ttronnins^ in de VtaaDuche beweging cdl

VI.

DE VLAAM5CHË BEW£ÜING.

Ook in haar oorsprong toont de VlBAinflche beweging

de twee karaktertrekken die wij bcnrtelïnL;'^ bij haar nullen

lien o\Trhi'L'rsttn.-nH concrzijds het provinü,i;d vcriti'l legen

de vrttraüe ci^ntralisatie (i.t:. dü voriratb^lmig) anderaijds

hfii streven naar nfttionaHsccrmg op Nederlandsdien

grondslag

Terwijl de „nccrlandiaten" (WÜlcms, STUtNAi-ri. Blom-

miu-rti lich op dtn aehtergrond houden, btvretsd voor de

BdgiKhc vervolging (Witlems «as om Nederiandsdi-

gezindheid gestraft geworden) ontstaan ptaataetijke Itïttcr-

fandige i^fiootacbaj^ in de VUamadie steden. Doc^ den

') Voor «n uiï\ ivn|irr "Vctrlrht lün dr petste porUde Vïa«n«lic

mnweiitit vfora] Oi. A. Jacüb, Hnrlwivclui( vu, ael «a oW Jiudnk
Cao*id«Dc« L miMBn doer dt KootoWke i^HmcbM Actfi^^

XXXVl. W4t wniM)i H VuHivoair, T,
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„Leeuw van Vlaamleren'' van C<tn ^i-i- rfri- krijf^i-n zij m*>or

onderling contact, in de ^^Maetwrhappij ïol tx-vunlerine

der Nederdnytschr Tad cn Letlcrkundt" \Tndon zij hun
wrate organisatie.

Wanneer hfi slnilen v;tn (Itn vn-vlt met Koning Willem
in IÖ39 hel gevaar voir ^,ri.'n \erteerde aiI]<'Rging van de
bedoelingen der VUmingen" doet verdwijntn treden ook
de vooralandm, van de NcdE^rlandscbe nationalisering

iii 1640 U'trtxkn zij rm^i hei „Vlaamschpetitiannemenl",

met een profpramma dat op be^^ïtunrlijke schi:Lding neer-

komt, natonrl^k tODÓer feitelijk mnJtaat. het politiekt

terrein.

Van meer ommddelijke bcieckems is, dat nj heC sppIliïiR-

vraaestük, waarrond een heftige strijd ontstond, inNLiicr-

luTnW hi'n zin wisten tc doen besliïMm, en ïn [644 de Vlaant'
sche krjicliTi n wi^ci n \i- iThnci-tiim-ffn lol ht-i stichten van
een groot VUiuni?.cli daf;biad ^Vlaemsch België", waaraan
ook de ^HXiviiidaKflten, alsde AntwerpschekunstenaarEgrocp,

medewerkte.
DiLaHïij blijki rrTijir di bfjoR te ^iral «(.'spannen, Vjti

iwte zjjdi-Ti kwüin vtTzeL Eenctzijds van de kathtilitfkc

geestelijkheid, die haar argwaan tegen hei kettersche

Noorden nog tüot had ftf^^t'ltgd. en weïdra „Vlamsch België"
tol een pnrtijbhd maakte; daarvoor te t^eed van op»t.
viel hel weldra,

Anden^ds, voornamelijk te Antwerpen, van hen die de
conservatieve beginacton waarop de nationale poKtide
^ebaf+^erd wa^, nii*t konden billijkt-n en mwndcn dat niet

düor eim teruggrijpen in het verkilen, maar slechts door

e«n aanpassing aan den nieuwen geest (de gedachte van
1845 Wa» reed? ht. t werken) de beweging kun wor-
den tot een giwd > iiuli' jirc-k-id» en de Vlaamscbe bcxveging

du5 een ,,Ubcralc" beweging moeai worden-

H^, die hed dcsc periode btiieerscfate, Hendrik Con-
ftcTcnce, faceft nter jukt ingeaiai dat niet op een gedmah"
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lefistroommg di^ g«n groadalag vond in de brettkr lagen
s .iT. f

<
' v't\k. en dïe dan ook in dt^ wijzo wtiarop zij zich in

HiliFi itillr, wcMrj. Vffdorfflijk vour Vlaandtrrn bleek tc

iijïi. cli- naiionak- gcUttchU- kon onistaaü^ Had Juj. door den
opicl van ,,Het Wondniftcr" en door rijne voorrede van

imk m van den I.imu van Vlaanderen, getocmd de
tff der ,,lieerlaniii-lt'n" to di-elen, zijn room**fh-

c oxnwerldng van „Het Wundcrjacr" in IÖ43 eu Uet
ten vervalleD der inleiding tot den Leeuw van Vlaan*

deien, dw hem als ^i'rniad Jiijn aangerekend, beteekende
vonr htm een riiiuwcrr aansluitiiiu" bij <U' fdt^-lijk bestaande
gt'tsïclljkon iwslaiid van het V'iaiüiL'ick volk. i>at dit voor
hem niet het opgeven van een natimiale politiek beteekende,
blijkt uil ujnc pDgfingi'n <m\ — met medewerking van de
Genl^Jii' groi'p wHar, ondier iLiding v-.m WilliTiis en &ieUaert
de imvLTc nationale gedachte beter behouden was geblevca—een ,,VliuiinBche Staatspartij" testk^tmter welker gelegen-
heid Iji] III irn ,,Virklaring van Grondbeginscden" met Snel-
laprt OL-n w rrkt-lijk rL;jtj'ma:i[ prnfjramma viTrlriTif^. Maar het
^vaar dat door deze cuncts&iu — voor Coii^lil iico Ltt lerug-

ijpen op den werkelgken toestand, om een bainstc vinden
V'.ïur vcrih rvT] .-[flxjiiw— minderhelderegeestendebestaandi'
ttH'M.Miil Hih dx- iiliaJn' zm doen rien, heeit cich ten volU-

verwt^t.nhjkl, lx- „\'laainsdit Staatspartij" kwam niet

stand. Wel was er bij de jon^rc Antwerpsche
krinijtn irn tonadciing tot Conscknce merkbaar. Haar
annt- r iu 1351 ('onscimci- iracht te Antwerpen vedcozen
worden, mwl luj het mti een 150-lal stemmen afleggen»

doordat de lïber&le kleinstedelingen bemzijn „vcrraad'^iet
kunntn vergeven^

Hicniifilf is liv fw>]itieke rol vsn Conscii'ncf ^^(»tcndeell
uitge^ptdd- Hi:t kan niut unrkL^iid worden, dat hij zich,

^vdeid door de erkenning zijner literaire talenten, vanaf
dit üogenblik door de Belgische regeering heeft laten va--

leiden, om zich op iit\'A\'- ^ïy/.-' naar Kortrijk te ïalen ver-

bannen. Ecu gebrok aikn kdr^iervastheid dat wij bij vele
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Vlaamaclii.' leiders, helaas, moeten vaststdiöi- Vi

ïnvUit^ up de geestvn ïn Vlaaiidi'ri'ti IihM'4'I i:it

wjn iil'luïs in hunnt t^ïak tt Itort f-t^chi^un. i.^n lijilnJ^

stiiiKltub dit do atrijd van de VLiminyi?n vcrlotmi, in ovtt

eenstemming met dk van bijna alle verdrukte volk

Een ;paraM [met de losdie JgGftchkdoÜS is

IX' vitdtTgaiuidt tirganivitic tklgic op guti^nir

«eerden grondslag, doet dc bevoUdng daarvan ook in

gcnde mate de nadoelGt ondt'nimlcn, wat ïLi h ii:r inontf-

vtTdL-nhi'id, Om hicraim tt- yi'iTHJ<.'i te knnii n wfrdi van

rtgLtriugswcgo ctnu „LomniiaMi; dtr \'luiJiiacbi" gricvtn"

in het leven geroepen, waarvan de Waal Jottnuid,

van de leiders van dei opstand van 1 830 die ah^d op
federidislisjzhe organiMlii.' vkn Ik-i^^i- had ami-e

voünitter, ^ Sndlaert vcrslagatvcr was, iljiu „Verslag^

is een verwanl stuk werk. Eaierzqd& «iringt het aan op zotst

radicale veranderingen (zooals Moam^d^ ^^'aalsche

regimfnicn) ra^ar ;iTi(kreijds plaatst !ki nctt op het Itelgisch

b^^tnad: tauirt-dil i& persoonlijk rcciil, Daarmcdt* was aan

een nationale o^ossÖDg het geestelijk Hoovasl ontnomen.

Hol antwoord van de r*'Reering wns l:rnif,iin afw^xend..

Zij hcindhüafdv haar siandpuui viin -U ,,i.i;dvri)beid"- met

Ui-t i-ransch uls oiiicïede taal, Wiuirin -tij, doOT de voor-

gedane concessie der commissie xeXl. principieel atcii< stomi

Zij ging er lelfs grootacb op dt „Vlatnn5*:be" taaien letter-

kunde tl' tH,'v(>rüeriin. Deze Irotsch op di- ..K-wh-^rmmg;

van de regionale lettprktinde, looalidat in dui „HtlgL-iihcn"

mond heet kostelijk, in jnjne tmakenning van desociale

beteeken ts van heï prohU'tin. Z'ïozeet had li- 1 i' rheoredner

der Vlamingv'n rond hel bqjinsel dt-r iinlt\ j Iui i l- \Tijh"-i(1

— een beginsel dal nooit ff^itdsiag van ui^i siJd-Lsinndiutij^

kan tj^a. maar alleen in wMm of oKertoematc. erdoor )

geftcrbicdifid kan worden — zelfs n mnn van werk' 1: -: j a

donaK' inidiik' Sii'.41ii.n or i<^c i^ihijth". -lii luj dii

Vqand^ b^insel zeU meende le moeten etlttiiiuH,

J
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Tcxmdöi de Vlamingen ticïi aldus r.\v:ik \v.L.n hr\ dt

polilickp oTRanbalH' l>'lrrïl^)» een heclc |iUi^tl'^ van knn-

slenaars getuigdi- vjm dt n hlni i van den Vlaamsdien geest.

Was dew^ geest bfj «tmniii.* w ^inmaciaal gotüit. de nMCstcn

wjin^n ïkh bcwusr van ik noodzakclijklieid van de Nedd^
fcniUchi" (iiltiii]r''''iili!.'id". Zijn. r^egd*^ SiirllnHTt bij deopening

IRrsn het -rtrsti- NtUcrlAndadie Tacl m Lotlirrkundi*! Congm
in 1849h tot nog toe alle pogingen inMukt cim de Nederiandoi

éooT politieke banden tot elkAJid«r fe brfiif^rn. zoo nen Wij

n;i!'r mi<l'ï''lï'n rari, vi'.Oko d'* rt'drlijkc baiulrn «ovic-

hen] bijzLtij^n". Üt dwIfileUiiiR bk-cl duidelijk. AUt-cn veui

6lri?ïig'katholieke xijdt wtrd bel provrncïahsme systematisch

Ittvordcfd. ioodal wij den leider van du/i \ f ..irn^rlLi i.:. - ;i.

kanunnik Thvirl. dan iwik liisf^cht-n de 1». >Ui|fl' rs v,in df

ei'nlidii v^Jii s[x.liins ii;uitreffen. üe vrct-i voor hi^l ketlcr-

sch^ Noorden, de bcHiuiering aan den toestand van ftnet«

afgeslotenheid der Ooatenrijksche Nederlanden, zaï ertiJar

nnjr in, Muar bij alK* ancli.Tt'n wa.'i Ti"'t provincialisnn- meer

Kniachl dan bedoeling. Mi:n voddü diit men er uit moest

ïïKn. wilde men bHjvend em asdfetandij-r rultuur^hand-

TCn. maar waiir Hlte loding oolbrak, mnn alU-, nit de

'twee<li" liand mo.^! krijgen, ^v^' rtjtWuw inoiidijk.

Ne'liTlan*ische cultuur le brcnyi u ^v.is intk het dool van het

„\\ illemafonds" dal voor breedere lagen bestemd was de rol

.te vervullen die de Ncdcrlandschc congre^sci^ voor fuk-^]r

itonderden apwlden — gebrek aan eigen Uoivct^-

teit.

BesdieiUifn geestelijke opblod, dïqïe pc^tieke depremc,

du t£ de toestand zooals uch tegen het dnde van de

vijftigQ' janai voordoet.

Vüfji

Vv] >uivniUmxdldi«idKib1« éie dv CamtnlMfl tel bvBpnotkOhr

-ntdldfi l#ldt. jrbBMrt in «n «hriJtJfl d»t In 'ST van vorwmit* iflds

iVöiahiinl vin H. Semwm- p* VUmlne »n ifc Stuï in bol U-arTiwnnnïiKn

I92D), p. L4 vUv.
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De stoot totpoHtiPkehfroplevrngzosweeroitguii
v^iÏPrf n-TTnint^imli.'Vi' orgnmisalk van Bolgïf , Dw 7 - K
dat iïiconlüci.bijdi- nüJilairiïorgiinLalio.nifMflpbdangijjivan
Antmrrpea, Een partknLmatMche n'iirtiv ontstond in de,

-

in haar ^«'^g^^™Ijgsle punt gptmffen handdsstad,
Re=rtoimfl dcxir de ontevrMenhfid ov^r do \'Ï!iamschc toc-

slandeïi Ln het atgcmccn. ondanks haar Wnal kanütter
tak nationale betcelcenis krijgt, de „Mteimgpartij" ver-
vlitiinischt het bestoor van Antwerpen gehwl, ook Baar I,

den *ït^st, fTTï ovPTWtnninc nift mf-rr /oii \rrlf3rfn gaan, '

en de Antwcrpscht' aïgcvaaixiigden vw-n-n in bet Parle-
ment eenf oi>i>ü3itic, dk, waniwer rij niei door innetlijkc
twwdr&cht WW was uïtecngevaUea, de leem voor eeo
nationale oppcsilÏppaTtij harl kunnpn vormpn
Een nkuw geslacht had dc leiding der beweging op zk'h

genoineiL Julios Voylateke ü er de meest karaktiTislieke
figmir van, Df politieke brtcekenis der beweging i* hem
volkomm duidLljjk, W-t^'i dan rijne vnoi^anKers zag htj

zelfs dcinterna tionalr roi.dit'zij, vooral v^ror Noord-Xedrrlnncl
vervnöen kan. Zijne gedachten dienaangaande zijn cuW nu
nog vrni i nueeJc beteekenis, „Het oud axioma der Hrf-

|

land>Llji- j>>]iiit'k, tct^ hij. voïgen.'s vK-iAk dc vci%hcid van
het Noordrn verebcht dat er tüsschcn hem en l-rankrijk
tm flfirerende dam besta, heeft immers niet opgehouden
eenr-

, ^rhdd te rijn?" BeJgiË kon die dam Eijn. maar
„nif r

! ; l>ctitaan alleen van et-n mt^er of min ^ïo*.-d a.^neen-
E^^sU-ttu Bt-lgië, maar vooraJ de hauding van dal BeJ^ë

voor Ncderiand van bdang. ... De VUamsche bewegioR
ziedaar HoUand's hedendaagsche iHurite .... >Y\ Woor-
<ii n waard overwijgon le worden, 'w^k mt] nog. door yiiv

HuIUijii' rs die b kortzichtige aelfvoidaanjie^ m«nen
dal de strijd in VlaaiidcsTm vioor hen van geene, althans
geene pdftieke beteek^ k.

Lckciu-h ^ LuoiKjie ledwblB*' In Hel Vkuu kogflikt u bet Me-
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Ook hij baseert tijne nationale politiek op de verklaring

v<iii ^*njtidbiviii3elen van iS--^ f' v rht-rping van de

it-gLH stelling tusscbf-H dt'n H< lii ii i it < n h&t VlumA
belang komt daarbij toi luiuig m 'Icn „Hel^ mot coat

tccbtcn, xiedaar ons imiigat vertangen, xoo nfet ouKrKhtoi
tonder Belgii!",

dactiten, een piciniiT gewetisï vtxjr vtn iiütioii.il" \ hi.irnsdïe

pjilitlek, op har« organisatie heeft hij een nefasten invloed

uitgeücfï'ntl ZoTidfrr v^Tïroiiwen in de m-kfiuhikTn-id van een

naïi'inült Viaamschc p.irtijn dif v;in /iii> fN j.-in-i 'lvfTkïarinR

de consequentie eou moeiL-Ei hirli hij j^i^traclit

de Vlaamsche krachten te conmitroeien in een „Vtaamsch

Vtrbond". I>it aoo tUBSchen hen het ondcrJiric '

liandlmven. lunvij) Jïij i-lk in hxmrn' n;iTlij de Vlaam.-;' ur-

eischen jtouden Irachlcn door te niit-u l).iji^oot werd Ji-

VbamscliL- f-olitiek aan het Beli^iseh partijwewn pchcel

aungepast. H- [ f^cv.i.ir ibi bi'.rdriir -It' i^iU l\i i ff /! f] \- r-

wp^Tilijkt^ Gt^lurrnrli' li^nt^tn fjclitii-i: ini ' !> ^ ! -'['-^l h-

gciinden invloed op immii; jMirïijin iiit^nH Itml Jii.nr lavli

de partijstrijd <fe Vlaamscbgezindei] verdeeld. VmS dit

oogenbük ontwikkdon r-ich. gedurende oen lann''

van jaren, twtv Vlaani^che lv.w(-gingcn, ivn \Ti]ziniu/,'"' - n

een katholieke dit niaiir ai Ie wïdnig contacipuiuun vtijiJL-n.

Zoo gering was bet contact dat bij^ wet op het M iddelbaar

onderwijïï in 18S3 — do schoolw-T ' l intnsschen haar

nefast wt^rkgcdiiiin— eenliberaaientiii kjtli -iii k. Vlaamsch

N-OüTstel mei elkander concureerden 1

De kans op succes zon afhangen van de groei die ék
deziT stroomingen in eigen sfeer ïou d""imakcn.

De vnjzinnÏRi' Vlaamsclic hcuvf^riK li-^ft np tl- lilierajc

partij vrijwel geen invloed gehad. Uil nitl vtTvvimiUren.

Deze had haar basis vomnanieliïk in WaUoniê en de vcr-

frrin-'liii' Vlaamsche kringenn De VLi.inis::hgöSindai konden

d.iii '."jk wel vtKir dc gcmeent*.'p(»lmi k v;tn hetepknni.^ wjn.

ca hebben daardoor in de groutc steden llrussd, Antwc;iptn
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en G«nt een invloed toi goede uitgeoefend, maar voor
aJgpiïi-'fne fcmdspoEiïiek tddm dj nicl mee. Wtl zijn

gfi*''!!' Vluiimiirh*' kniditrn fïnnr hel UbeTali^me opct-

en zoo van hun volk ver\TWund, imuiiTs, wij hebben
^eïien, Belgisch liberaiianw s de partij bij uitstdt der

verfnusching, en van het aTittdericaltsme, twee beginselen

diV in Vli^nd^ren pïx^n Vniï kunnen kriji^m

Lk^ politieke onvruchibaarheid ht'^^ft de racenïng doen
ontsta^ dat de VlaAmscbe bewegine e«n kathoUdce ht
weging bij nitneinenrlheid is. Dit is onjuïit. Voor de groei

der Vlaamsche gedachte» hiiir cxmtact mot tie andPTir

culturen, hare opheffing uit de provinciale o^exoodvrditcid

hebben de uiet-kerkscbe Vlanüngen teer groote brteekenis

gehad. MoAT de«e nil speelde zich af boïten de politieke

pTfani^iiti'.' D*' verfrisschendc wtrldng van „Vim Nii en

Strüks" die aoovtel goed in Vlaanderen beeft gebracht,

werd gedragen door een esscntieolvT^zinni^fi geest. Hannen
als Paul Frederkq. MhIc I,Pod. Vermeyïcn. Lod- de Ract.

H. Mwrl, Jan van RysuTck. Reinhard, J-^son, allen van
vrijzinnigen huize, om slechts de doodcn te noemen, hebben
er veel toe bijgedragen aan de Vlaamache cultoor de

breederp Im^I'^ te geven die zij dringond nunlij;^ had.

Dal vt'len Imnner zich in de Belgische Ubtrak partij mci
lehuiif voeldi^n begrijpelijk. Niet dat ik meen dat er

voor het blteralifiine m Vlaanderen geen plaats zou zijn. Er
is aUecn geen friaats voor een fransch, revolutionair cn
niiticlericaal liberalisme dat elk gevoel voor nationale

traditie mist. Maar een vnjzinnige gedadite die voort weet

te boQwaï op den gieren grondslag der Vlaamsche maat-
schappij, en dif — met behoud der indi\-idu»le vrijheid

— de Htf^lLliJkt- waurdo den j^odwlii-nst voor de cul-

tuur erkent, iiiocl dunkt mij, in VLiamlereu een vruchtbaren
grond vinden. Haar zoo lang in een gecentraliseerd Belgtè

di- ]• i lijtg in handen van franficbgroricnteerden bt^rust, Ls het

lil.i'.ijlLrmp: <l< vïj;mij bij uitncmt-ndhtid vimVlaa.iiderf:rn.M'^f

compromissen zoouIï door eenenkele, miu of me^ V'laam»th-
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geöade aanhanger van de hlxnlc partij dit wordt ge-

probecnl („Hft libcrmlisme in Vluandenn moiet Vlaanuch

rijn of HfI zai niet zijn" is hun wachtwoord) is er niets

brreikcn- De geilst £eU <lie de UbenUc gedachte draiigl

moet tich wijrigen in Vbiaiidereii. Dit zkh niet tehuÏB voden
van vet vr^xhmige VlaminRcn bij Hel tÜ^raltsme, bradit

hun ovrrL:;mq naar df rprhr"'r?ijfV- A'-r «rtcLilisiUrhc partij

tnüi zicJi. Dczt.', grootGndLtis uit Uci radic^ libcrniismc

ontstane partij, heeft in Bclgif nooit een ïfandstisrh karakter

R^'had, niaar is itct-'i* ri'i-ÏMcmiatisdi geweest. De ovor^ang

v,-in \clo Maamscïigfiimlan hi^cft fthter hts le ijai piauls

gt-liiïd oni hen invloed op dc leiding tegcven. Vooral U-tioit.

waar hrl zwaartepont éer sodaüatisclie actie l^, beeft de
i»nbtrvHiiiow gettt die dr VlaamschgeóndliGid daar bcK

hitTï^hlt?. vomeemdinR gebrachi ^ vele genwoi-
scliappclijkc actie mo^etijk ware g<.\u t>E,

Want ook onder de vrijzinnige Vlaamschgexlnden £elf

liet^rschte meoiingsverscbü. dat de Bamemreridn^ bemocie-

lijkti'. Ht I conservatieve, de mindfT-iv;irir'3iRb''id der

fimni'Ti Katholieke) Vlaanw:hi' btx'ülkbg üvmnigde Gunt-

^ht- fljijningantL=rni? (Frudpricq» di- Vigne öh.) kwam
weldra in bMsing met hc-t Bnt^scl^r d-tt. di'Tn^K-ratiscbitr

van aanleg, meer oog had viïnr dt' groeiend.' kr.^rliT d^^r

kttlliolii-kï- cTilluur in Vlaaïidi^i^n t-n ht-i ^^vaar Viui

sifl-ifl vAi\ stiiaianridiiing inzag, dat de Vlaamsche voïks-

kiacbt belette zidi te organiseeren cn rijne belangen *tc

waarbors^n, t^en dü vemiftispndL- krïw.bicn dii- baar, met
inedehuJp van den rïtaat. zoools in het voii^ hoofdstuk

is uiteengezet, bedreigdoi

De noodjEajEdijkheid eener vercenigtng van vnjiinnige en
kathohrki? krachten VKVd hic het eerst fftfl*™^ Door bet

*i DU wordl laRcriaa door v» nrmiÊA wïii-clirrlAul alt dc
ü«r L. PuchaT die iii ei]]i HE;rk „Hi't fTi^fort^nb ftrfdMlbflOBdlOl

\an lii-lrif" t/u^rla hL; [riiuiA''nï ói\r V'I.ljqüi^Lf iriiMtlCmlMft^Min

vut deu mjiKhmctjinniH'htfG wuruin vm t&3ü" {p. 146}.



„NaiioTtaui VUani.-icli vcrboQd" (Re iiii:.ird, Josson) tisditte

men d« hïstoriscbe lijn der Vbanuvrbe politiek weder op te

vatten / .ruil r bij Rcbrek aan een verzoenend

propT.iiLiiLi.ipuni iJdjriji in slagtn, Uït den BnisÉi'lï.c>n'n

kring kwam ouk Jtt:l t-K-Tst een beter nukht in de ttunumi-

Bche tijde van het pmbipeni, toen Lod. de Ract er de aan-

diidi' 1
' L'' L '

T' % 1 1 'L." II

Ml 1 li' I Kru>-'. I-I 'i' II L
I

1
'

: \! ,(\\YTp';che flamin^Liittitnii'

de di.'nitM:raii><;h"' i !j r.nij^-il^ k..j.ikitrtrek gemeen. Maar

w^uen reeds de verschillen die ttmchen de drie i^roote

stéden bc^^i' Ti !i ri <>p het voorlbt'sljaii van >icrk pros-in-

daUstischc l; tl ) ii/cn li- Antwerp n. wam mi?n zich

veilig vueldi:. vu r.li liii hNr.giij, Ant»vq)i-n h\wi Viaj.ni*ch*

maar erging weinig kracht van uit voor de rest van hethmd-
Ve positie der kntli' h 'k'. Vlaamsdigwiden in hunnen

parii] was vanaf het ïi^^iM - >•[ -lerkeT» Deate ^teimde vrwr-

namtlyk op VlaandiTrti, m iW- hoogere getsieJijkh^-itl, die

steeds een groote invloed np haar heeft uitgeoefend, zag

in een provincïaJe •
'

i >
1 "Lni: dtT Vlaam-sdii- bevolking

een waarborg t^i." i ; i . ti -\- kiTk vervrcimdtndtn

invloed, die van Ij ; l i ii-h ]l lirl^i- Ur t ^testeven drvi^de

idt Ie gaan^ Maar alleen voor ccn VlaariLsch pnïvinciaiismt

wa4 '.• viri4' n 7iH -h rk bcïnvl(x<l <ktor het Frjnschc

kaih<jin >ni' , zij Ii -n^etld in het ÏH-Maiiii van

een l-rinfn'h Bi lyiè, dal. ! zijn negatieve opvatting der

staatstaak, haar dc noodigc vrijheid ^ om dc invtoed der

kerk in Vlaanderen tn htt gi^hwle maatschappi-lijk leven

verder tr iiandhaven en te bevestigïm. <-n Vün hii niit Wal-

kmic rnL^^schien eens te bcrovemi. D^an^ni vas ook haar

middelbaar en boeger oskderwijs vi-rfrAnsclit, Wilde aij de
r.

' krijclitiTi viTuIm om kathtiliekt' -^leiri in den

tk'i^^-' fu-n stajit li lair-n luxtren, dan moest zij zorgen dal.

wie leiding gaf, zich m dien gosl liad ingolcefd. Dat zij het

had vermocht dien geest leJf te wQzigen heeft dj, zooaL^

ik Mgdc, zelf dow het Fransch Reestirlijk lc%-en b^-h^erscht "ï.
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sn nussdikn de PcancffTÜKlie foctoroi die tot vcrfraiwchin-

kidrtpn nnm I r !'.i riii TrW irht'-rnl. niet nvrnvici n.
VV,[v ,][!. .;. r ksilliolii'k^' VLji[iir]i;H'n in hutin«

paruj, / .uj.uj^ Jliiji \ Li.iJustiigiv.irullieiU ^^vrk^lijk provin-
daJistisch was, in overeenstoimiiiig met de meening van hunne
jl^tesïdijkr." li'iiiors» het lcök»l>ofdfontwikki linysniui^ulijkhc-

dej\ tol t;en brtrdiTi', nationale ('ii!intif Nf'd(Tl:m(.UchfTi

grondshig hiiT out braken, immers di' Ncdcriandacb*; cuJluur
ftchtU' de hocigm geestelijkheid rniaschjen nog gvrvaari^kcr
voor Vlaanderen dun de Fraiisrhc. DewtegensteHinfi maakt
volgens den h<'er P,-isrh>iI \'loamsche kwfstie unoplc»-

haar Vülg^J^l^ htm /al l-i.h katholiek Vlaanderen stceda
van deelneming aan de grooEe geesteljjke strocami^;flii

' HinirlF-n worden, en zal het partitiiiari.ime cle opbloei
van ten Nederland srh*- rnltiiiir in M.iandiTJ'n lirktri'n-

Dit te Kggeii U-wijsi idittT d^i Inj Ofii urrkelijken
toestand nïet kent, tra de geheele langzame, maar gestadige
Nii'" 1

I
!

i- .over het bnoCd tkl. dit: liet katholieke Vlaan-
dvttiii, iU'- • linnfAme oveTtnifiinB i-n siini*i in apcnlijken,

alhoewel :iii.ril-, m Ll>i«ligmi, strijd met zijne gix-steJijko over-

heid, heeft doorgemaakt, en die, geateond door een rijke

Itwikkeling der ci^'en coltttur en hi'( ontstaan van een
katholieke niTTmir in N'Mfrland, de h,\7A^ he.'ft «elegd voor
eco beithaving, dit liot langt^r hoe moi?r in aui\'or Nedur-
kndschen sin evolueenlc. en toch werkelijk tdthet Vlaamsch
volk was K^^iro^'id-

Hij tii'- vrK'T t'vn gront deel dit wontlrr vvrmorht, wa.s

Ie. Mtti kt'nt hiOT in het Nuorden aJf. dichlvr, men kent
*haa niet ah leeraar. Priester in den lichoonsten zin van
h''l wivird De politiek. iji>k Vla^scht:. is liemvrcond
Hi lili v,ii Maar waar hij ktmit verwekt hij lev<n. Kr is

door hKiii nooit een opstandig woord legen dr geestelijke

r«diniAkiic»F opht^i bi. la ilt BnbEiDl»che jevoJulle 1 1 7^Hm'iid* buufl

parilj {van dn Ntn>t) vuur tioiir fmiirrimma VJit ïEamlcu fic^it^l^bF

Wpn.:.hit ^icun Ir kuui^ij ïindpn - . ifcet frvuluïloiiiiio E-rankojk'
";vf-ii,LL^ II.. lajO bwBH lUiuorlQli tai« bedni)^ uki.

»> Ou. p, 161.
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ovvrheid i^esprnken geworden, maar» «onder het te wUl«n>

ut hij haar nvtTaJ -h^-Ts Vjin ïiijn Irtrüarsiihap Ie Roese-

lan?. naar hel Enr '
' "minrTrit\ t*^ Bni^'R-'. d^ania. ondfr-

pjïtooT aldaar, diu a^lt naai Komijk veqjlaalst, om te

cindi^iEi a,\s bestuurder van een ktooster van

damra, men wi^t aa^ hoogcrhand geen raad met

Ovrral niis hïj de volkilf:prïiAr. Wann^'i^r iv>it

provinciale cultuur nog do krachl had bezeten om dc baais

van een nationale bewhavin^ te worden, dan had dit

het WestATaamsch TTirx-ï*n e-^hieden onder de bp

U'nde krAchi van Go/illf. Hij knmpl rr-rht^trwk^ aan

hel MuW-^keuu-schf Vlaamach, dal io West-Vïaand<^rün

nos Jeefi '), Het Nederlandsch b hem te achoolsch, te opge-

legd. Niet aUepo zijn tttal» lijne e^h*'^''' gpesiesnchtinR is

parlicularisiisch. Aan een nntiormli: politiek heeft hij ^elïs

niet gcdafht- Dc heek Vlaiimschc bewt^^ kwam ïnim

renipóns onnoodig voor, in rokeren dn is h^, ookoppolitidt

gebied, de voorlïxiper der Van Nu ori -ii ikseï- Door

eigen pervwmliikhciil van hi t \1aamsch iijji ïe L'HiiiRen '

hem voldoende. Maar juisl door geheel tol het Instaande

terug te ^an )s hij de tevenswdcker. En daarom verontnist

hij, al zijne hedcrlint^ niet verder dan ook volgens

haar itx'laathaar is, fV- hnoi^-Tr gL-e^tetijkhdd- Van haar

sundpunt is dat juist gciiüu y<:wiasi. Want het eens gewekte

levcngioeideoDwecretaanbaaruh.Z^ïetrKng HugoVeniest.

is reeds atTijdbear Qamingcint ; een andere zijner terrlingen

Eirpt on van 0\e zal een dfT horopwt kkfTs ?-iJn *r<^ncT na-

üoaalt' politiek. leerling van Verritót eindelijk. Alhrechl

Rodenbach is de levenswdcker der Vlaamsche kathotieke

fltudentenbeweging. die oen der meest hcchti- peilers /al rijn

waarop de Vïaamsrln- imliriek i^leunl, Ft-n vrionJ van

Rodcnbach, Pol de Mwii. i^'ïi der t^ejsten dit:, vöór de

Van Nu en Strakscrs de Nederiandschc literatuur in Vlaan-

deren invoert. De voorttetto' van Rodenhach's werk



Lodnvijk DoeïA is t^cn <lcT bei-ordrmu^ vsn hel gcbniik

van Ix'iiChiiufd NcdwIiEnclsch tn ^^ viwr liti oo^unbïik

f^ii der meest gczieac OJtwi^rkcis ook vaji bet politieke

naiionolisnie. In het kader van het katholicisme. Op latcnm

leeftijd komt GeEcUe téi in Un^ng met het nieuwe teven

dal liij hnt^ft E";wekï, wanr hij hnnnr [ii4ilk'k"' artii' vproor-

dcth, Dc tt-Tiutd vwi <leii Mii.'>ïer vtrtwnl ik tcgen-

rteUing, maar van ïijne opvatting heeft het jongere geakdit
gven aistand gedaan. Wd blijft het Wc'^l VLaain^cïj. ge^

lukkÏR. voor v*-k-n onder hen '\v Taal dcT teltrrkumk-, maar
vuor de andt:re gebK^^Lun der cüluur ziet mun nuar Neder-

land. De partkularistiKhe bew^^in^- wtirdt weldra binnen

hel literaire kader teni-:^ i:r'm|;;-.'nH vraar zij tehids hocffl;

en \va:ij' zij voor de Ni'dLTlriïuUclii' cuUiliif van

groote bcitH^kenU ls.^ Hel Uavids-fonds, in dc jare43 van ver-

vreemding t4'genover bet. in antiklerikale riditing ge-

stuurde Wiltems-fond», opgericht, diii eerst in eenarcbals-

tisch prü^Tncialiitne n\n coTiuurarbtid denkt te moetun

™den, wurdl lal^r een nuddti ic*t brtordering esner

algcmemï Ncdrriandscbe cultuur^ De hetT PoBchal haalt

ids bï^wijs van den particularisliachtn trek van Ue katho-

lieke Vlamingen aan. t-t-n rede van dt-n bïssi.hop van BniRge
mt 1906 waarin dc£e waarschuwi tegen bet gebruik

van hcA NederUndftch maar dat de geestelijke overheid

toen nog op dit verouderd standpunt slaat bewijst niets.

Dal ïij mt'end(\ tengevolge van hiiar onvoUloende bekend-

heid met de opbloei eener katholieke cultuur in Holland,

ertegen te moeten waarschuwen, bewijst mtegendcel

dat de bew^^g beteekenis heeft gekregen.

Nu /al ik niel ontkennen dat ei nug veTe provinciale

elementen in de kathuUeke Vlaamadie beweging vdör

éea ooriog warai overgebleven» haar organisatievonnen

b v.b-, en eon Jtekerc goslolenhcid l.o, van wat v^n builen

de grenien kwam in hel algemeen. Maar daar overheen

waren algemeenc wetensdiappebjke vereen i^^ingen opge-

Ox. p. ISI.
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bouwii En met den mdog is ook de» verouderde
vervallen, vn kdji mcu nii!i5chïcii wggfrn dat geeo enkele

£e€3td^ke bew^m^ m Vlaanderen, stoo zeer de'*"
nw bniten wl-iiüi als juist dë katholieke.

De nationaliseoring der katholieke beweeg kan m
ook nieten aan de mate waarin ïtj begrip toonde tefaebben,

voor 'ïmi''nwi"rkirjR punten van nationaal belang met
andersiU jik^ Eukij. J(x-n in 1686 minister Beemaert — dote
gcnüle Belgische staataman — de Vhanuche Acadoide
oprichtte, nadat de siichiing eener dgemern Neder-
Jandsche acadpmit' op <k- HoUandsche wdgering was aïge-

siuit, werdt-n, Hteed^ weer oodei invloed van
Ongclnkk^fen scboc^trijd, daar vrijwel alleen katboli

in bcntvmd. on de leden dir zij lAl vtrknzini. warsn ook
alltn opL'én na katholiek. Tin n naiiii-n dczt- iiijzinnige ge-

kozenen (van BeiiTs, Max ki>o.M.-b ni ^ii.rxkx) hun onttdog.

Door de onzinnig doorgi.'drGvea tegenstelling werd een
insti'llin^ ilii' vmyr het VJaamsch vr>lk vLin t^nvole Waarde
ha<i kiihii'.'Ji /ijn, l'ït oïimin."hl tii'-lih-md. Nu nu -. i ni^ van offi-

cieeLe Luiittiilmgen, die ontli-r di- LMj^^tji-iaitng van den Belgi-

schen stxat staan, nooit veel verwachten, de Academie heeft

/tl fj dan ook ni den oorlng nift zi-er moedig Retoond maar
deze zuiver katholieke in'^tk'IhnR hi^i'fi dr /i ffl^'h^Trachinggc-

had ,dekt^kumunde pLal mjn tnt^ t andur EikLiidcn lebeietten.

Op politiek gebied beeft de katholkJce Vlaamschc
ging niet geaarzeld den ^riji'l u-^vn de verfmnw:htr katholieke

coll<^cs aan Ie bïudrii, eji T-imnans, oen harer politieke

leiders het;ft, zeer lu^tJi Ulh zin dc-r Hoogere geestelijkheid

in, al het mogelijke gedaan om de wet van 1683 ook op bet

vrij ondenvijs toegepast te krijgen, w-iar de — onvoldoendfi

— wet van I9l0e(:ngi:volg van wji.Otiderliaardroïigtindrlijk

') l>r. E. vaii Oyc. km hiir\ii ti-üm, ïtcEdt fi. Uh-ei £4' V.U3 jr-i. :hi>ir

Imctkildtpl wrnl, mL Toon hi] vrnl vtij^vspi <-*.! :i h.i \ \ ^ .i'-'d

Plet «Ie löul tD henUitlFEi Üm i^nulldff pair beeft £^ iiei iwixUti ^rcl

van dz. Juob aver CuiHticiii:*^ met durvfln pubUcWa, vr Uvl bM
Ufl« M« bwa ladeo lUtdcfictu Dn uhr^vR Hif Imf ai*i «n cu
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is men nr, rrpfis v^t Óen cxïrlog. lor n\ . . ; , n .nninit:c

colleges aan lU- Ltruvunsche l'nivorsilvil l. u n J.L.iiii-rht jj.

f Zoo groeide, ook in hel katholii'k-:' kanip iw-i inKithi Uai
alecht» aamoiWBfkbg van alJe VlaminRin succes beloofde,

strijd voor de Vi-njfdiTJand-- liin,; i[i'r Gentidie
^ou^t:schoriJ werd het middelpunt WiuuomLctji aUo Vlaam-
Pfche kreten ikh ver/ameldun. Sledits de drKirmaÏR'

liberaie ^mep van Gent. onder leidbg van Paul Frodencq
hidd zich üf/ijdic. Op oen jonger geslacht vv,i> hij trouweiu
londcr inviowi gebltviai. Dat had te t.-iit Ji- nationale
traditie integendeel weer m haar talvtfrun vumi opgeval.
De strijd om de Ciontstln- Ho(^eschool is voor de Vlaam-

schï^ b.-wi.-yin^'. in wr-^ hiIK'naupzicbl,hetpïD«fstokgewDlden
ijjoor hare puhiiokc lH:toekcnis,

Want, in de eerste ploat.s, moest hel verkrijgen van ecu
:en Univt:rftitt'it <ic Vbunïneen eindelijk de kdden geven

2ij bdwcfdcïn. WVl H'jiF ri luio langer Ua*- mt(?r iru. Ilec-

len — vooral al^ ijt'voig van de katholickr' -m^U uwn-
iging — het volk trouw gebleven, maar aii^n i>jjyilfid

Fr.insche Universit- itm. voelden rij hoe weinig voldo^de
IJ ztlf ót- NedcrkniUht beschaving hadden geredpie«rd,

en iüq Uus leidcndt- groepen zeü een tweede-h.mdsche
cultuor kregen. waH het niet dmkbaar dat men emi wtzke-
lijke natioooliseering van de Vlaamsche cultuur eoq kunnen
di)or\-ütrtn. Daar moi>st de Vl;i;;rn=i lir' t'mversileit, v;in 'vn
" iederlandiirhen geest doordrongv-ji. dl j;i1i'K' nïirid i.n bv .i. n
Dftn ging dcM strijd uit van een jiii>Uï iiïzit:lii üi iivi

buunscb probleem relf. Voornamelijk door bel werk van
de Raet was de economisrb- /ijilt^ enan duidelijk ge-
jfl^orden. Hen wig lidi urv^n ïxiwMbt dn .-rn Vlaan-

vocff de Nederlandsche cultuur L, Jn>udi.'Q, men
meer met maatregeloi van wctgevenden aarJ kon

it^itn. maar dat men oenerzijds de organisatie van den
Lt Mll raoest aantasten; im lü^Tvuor nnx'yi ilc Vlaamsdie
IvcrsUeh het geestelijk materiaal k-y^iin _ de ge-

dn botmiriyke «lid«tiiig wim in Vlaaitdercn ner
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i

snd ti-min, n:tdat it van Waabche jHjdr, mt voor

twi,KLlii:h'i.] in \V,iil»'T^i-. »i'ï L-i^st made gedrdgd

^^^j^ — i^u (lal iuuJtrzijü> -ii <-i:ünt!niische gTDci van bet

land, die bij de otttwikkelmg vod bet liinlsi^pch kokn-

U'kk I , n r iritpresRanle peri<KJr tf*R*-njï>*'l ^jÏTig iqU

m h-iiiii^n [ij(.Hv> QiiJiuen. llaaroin uvrd hul plaii Mac Lt-od

Viin 1697h dLil tengevolge van dv tiiivoldtiiïnde geslolen-

b«d d«- gdcdocn toch van de bun was ga^aaktn in 1910

ducr Liid. de Raet, dk- als vcTïJaRgfvcr van di- ronimis'ii'^

ijjjtrad, aangt^viild door i«»k vfn'laamsdüng dt:r tucb-

nischc Hoog^^school et in ojj ie H'in.m.

Dftt men inzag dat niaatrrgden van wctg^vcndrn aard,

uitgt'\'in.Td dwjT een rif-'jtrijig dk' van oen vijandige giH^i

be/.iïlfl w.is, Vim u r
' ' (i^miU^n rijn, bhjkl daaruit dat

men slond op de \i j Lin i-i iuuy di:r Gentsche Univcr-

sitdt. Ook toen reeds zijn voorstellen tot orttdubbetingi tot

*ipricbling eener UnivBreiteil tt' Ani^^iTïn n v;tn p.tïiiorines-

wfiïP uit^ppaan Maar eensgezind wtrdfn dre vouratdkn

algewoJEi^n. Eei KTtcht, want het ia duidelijk dat een Vlaam- j
scbc Univei^tdt, nnast een Fransche, door een Bdgiscbe fl
rtpeiring ingerïcïit rf^ wn iwt'edeljands inatellinK ïjI

"

zijn, Dt' Rcberateiii -i r. iia don Ofïrlug hebben dit t.a. be-

wezen- Het is hui tellet'woon geniakkelijk voor een Landv

bcstunr, vooral wanneer de böioaning der ïirulcssüren

zocttb in Hl iRiè hel ^cv:l! i-., n^hM in zjjnt li^nd hgl c-en

insti'lïini: ui ili-rn -Tii't u tirT:ngfii. Er hieven drie Univer-

siteiten >uor Ue ^.iiiranschtc kringen van Vlaanderen open-

staan. ^ hadden zich dos met Ie beklagen. De n^eering

b»! trouwt ' ' ' I =1 l^lijt gegeven, dat ki] chtsvoor

drang — hjj nxxli: zou wijken. Uaar de taal

van het Hoogti * üj^itirwijs gGregeld was door een Koninldijk

BethaH van 1649, bad dj het altijd in baar macht gehad

dl ï 1 i:id te régelen in ovtroenstemniinp mft di- <^i5ch

n^^T ..|-. :iio"ti< ontwikkeling van wn bcl^ugnjk gedeelte

van Utï i^ic. Da: ^ij het niet deed is ^aimerkond voor hel

Bdgitdi iv^em. Zoo ^rmmg mog^ wetttUjk tc redden
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en door tfe madit der ambt^m^ de witm^dag docv te
drijven,

Beteclcende iJl! <,injd voor de Gtzntsche Universiteit
#ftn vecdiq^ing van de btwcging, dj bad ook opliar? takti-
sche positie e«n gelokkigen invloed.

Zij wiislirt pr<^raniTna'punt. ^vr^trr^i» .lf tciiiMn.i] ]il„ jj

weer lut alaiiU kwam. KalfmUckcii ii \ nj/iTini^'i n ^vi rku ii

in volkomm cendrBchT ^aim n ona het pLin tr v£fwi.^/enlijltün>

Alleen de doctrinaire groep van Gent stond afzijdig, aan de
grod der Vtaamsdie gedadit.- 1.

. ! :-\ ' niet kuTuu^n a.m-
passen. Het voortdurend c:ontm;i br,ii iji £«ik bHfr bi-trijixn
fip ondero punU-n. Hel iii het wctsvüorsK-i i-rduck - s-an

CanwoJai^rt—Huysmana vervatte plan der commiSBie. vindt
'>rk in alli' partrjt-n aanhangers.

Maar dattrtnbuven wird dr Vlüamiifhc 1" svi j:iiJt: iluor

tic actie voor de Gentscbt LnivurMitii evn vüik^UAvi i^mii.

Al te EepT had roen fkh tot hiertoe tot eun kkinp f^i i >i p
Viin min r»r ni'T'r int' lU-* ( iii f !r n !

|
- :[^J r)at was een van

de rfdi:Qi.'iJ Udaiujit nuit jji.rrliii lilo-f, lï*- paflnm'nts-
leden maakten bij hunm- vt-rku /.mj,'st\iiiipayijt.' t^-n min uf
mor Mi^fiijke buiging voor dc„V1aanischend)ten" en verder
\unii [if.'t van henzelf af. of /:] \ [...[rnschgejaad tonden
«jti of met. Nu f^na men z- lr i,i ;

- .Ik wakkfT *irhiidflcn.

in den meest letUrljjktn zin do ^vunids, dï^n btxj up. Ln,
ndu de covermoeide hüding van H. Keert. — wiens t^k
Bi'ÏKif- dit nr;R nit-t j:nn v.Tg<"Vrn '

..-.Ir- iUt plan op
vcrrassendi' Een v^jlk^-^^. r/i- *, ijntf t >'\-*^r ikr

honderdduizend bandtefk^jii, UjudtiJ gemeenteraden
van hel Vlaamsrh tand, teven en twintig bondcfd univer-
«tair-p'diplonif'rr ^ vrocigeii di ,iamif9iii]g der wcL 1d
het nu]<w van zou du strijd waandilDlijk wovden
uitgevochten,

Zeer wzandujnüjk zoudoi de Vlamïngm geen voldoening
htbbi-n gelcrcgen. Daürvoor Ls de na-oodügsche j^oschie-

dcnis. bij de veel pmsliger voomaanien dïp loon iH^ronden,
een bt wijs. Kaar de winst dir verkregen w.ü. tn die

XXXVL. W&T ttLLLKl* UE VLAM|M.bS. ft
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door den oorlog niet verloroi lou gaan, was bet

van de nationak eenheid» tlie ovwal Icvrnaii; word- Te Gen

oni>inmt wi er i^n Yliiamsrh-nationali;^ p^nij (Het Vlaamsch

Blok). V'njwel üJli: VUiiiii&cht; utgiiiiijnuii i'volucenkn in

zeerradtcak rtóitii^. Te Antwerpen had men, aLv opvolgtf

van Coremaiïs. dr. Fian- Caaw^-hfTi tot de leiding

van 'Ir kaïholiekc V!a;ijii-i ii-^ crocp nii h^l buitenland

trouwen op öjn ra<Ücaal-Vlaamsdi siandpunt. aan de

Leavcnsche univer?itcii vroeger iiij:innni<^n. Van dezen

lalentv-oUcn man %vnv-^rhlto h^-l k,iihifli''k-' Vlaanderen

het groote leiderschap. Uük in vrijibniyi knnecn wwd op

hem vertrouwd. Zijn CCTrtc optreden, bij oen herziening

der Wit op bel Lager Onderwijs stelde t,-l( ur Sa de sd Uigr

VLTklaring te ïiL-bbm afgi-l^p'! dat Inj. wanni'cr &^k<:rc

u-aarboigen ondïir VlaanistU opzicht nitt £ouden aangeno-

men worden, de nrct niet aon steimen, hel hij rich toch in

het parlemi-nt ovoriialtTi di' regeering te steunoi^ Hi i

was een lichte ootnuditering. maar mai vertrerawdt up

de toekomst,

Torai werd België betrotóöi in dewddstrijd.

Dc VTiUunschc bew^ïgingwasgcgroeid.ïnetvcleopennecr-

CiiTiLTii, van '.vn provirci-ial viirzi't, rl,it ilechts in den geest

van t'iik<.'len nationale btietïktnLs IjjlI. tol een beweging

die. Êe«t nwdegesleept in den strijd der polltidte partaai,

daar teiukitte oen nationaal stsnopont tegenover wlat ni

te nemen^
Wanni'cr van Vbanisch-Be^Kibiiscbe zijde — dat la,

iOoflls wij hoogcr wgen, dete groep die het paütu^ rw-

tinnalisme vfjwerpt — wordt e<
/ 'E u !' ^ .H^rl-^dH:

b.'wi'ging niet oalionaal vay djii -li' i. r/- lud Ttijd juist

tn onjnist. Onjuist in zoovtr dc \LidUisclit: tM.'Wtging,

in den geest van hare Ictdo^, altijd gestreeld beirft naar

de nationaUseering van dt- Vkamschc provinciale cultnnr,

en naar de opwekking v-in -vn nationaal bevni'itfijn bij bel

volk. Juist, in zoover dal intn wel reed* vnj ilgtmeenlniag
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dat de bestuurlijke orirmiifiatle van Bclgffi gewijdgd moest
wnnli ri \vih\-- in, n [iiT r

, n sr.i;ï tonregeling koniCD die dc
Vlaiinjiu' n ::i'Ji ^^rnhi id j/,if tut W' cïzamt'n cultureelen

- arbtid, incujt Ulii \Ujndi:ren iicli noy tiiot de viaag had
gestdd of als natie ook naar een ci^vn. stiuckimdige
org;iinviTïe xoM Btnaym. Pat proïïWm werd do Vkanuche
poJiliek d^wïr den otirXas opgt-dmnRc-n. A:*r feu stdlinpname
t,o, der int^mdtioni^li' probkinon diu jcidi nu steïdco kto
de Vlaamsche bewtgiiif^ lidi niet mttrekkeD, Eonder he»
geheelp p^wonncn torrein weer prijs te geven, en in het
j.immrrEijko prov^innalismc v.in wtÏl'it trnit" Ie vaUcn
Maar dal iïj hiertoe verpJicbl was, kwam hajr luct gelegen
Zij was er onvoMoende toe vtxirberetd. Een nationale be>
weging, die de grondahgon ^an drn staat leif bedreigde,
was zij nog nk-t, maar duonlil zij di' ïtj,iNiriri.'htinK met
tijn gectntraÜwprd bestuursstt.-i.'k'l had iangoi.L^i, vu m
de economische politiek van België, die de sioute! is van
ïift beele Belf^iscb systeem, een gevaar voor de gnd
der Datie, was nj op weg om het te wordcR.

VIL

ligt niet in de hjn van dit b-kkj»-. oi'n gttli'lai[li»eKl

ovmicbl lo yrvL-n van lU' V''r><:Lilk]H|( ph.Lvti lï' r \ l,iam'

6cbt' [soïitick tijüeii& d^Ti iKtrl-^. Hei zou my eencrzijds
tot tl' groote iritwriding inipi n, anderzijds zou hel te ver-

voor nic zijn, op een verdediging in te gaan van
I? meeste slL-Nitigm der acïivkJischc pi'Uurk — quonun

pars aliquanda lui — waariloor mijn btdivJing, z(v>

objectief mogelijke uiteenxetting te geven, weer ïuu w kuri
gL-daan worden. Ik wÜ traditcn df gebeurtenissen der
ï-^arsti- tion jan'n van liuiïenaf ir brscbouwen; aan (hm
kniuM:hen lezer hui uorded ol ik htorin sUiU!,



Ik wees rr re«ls op. dc Vlaanwch^wnden werden

den oorki^ steUing II^ m men ten opzichte vail

pmMr ni''n 'Vu- ?.\ch mi voordLtiüïi . wiklon xg dfi
'

TiJMillaiun eii hel naUüQüle standpunl niot aciï ver

gïiüii. |}atwenlwdiïwwopeenhajdcproelRe^eld,daar

nauw vfnvcTTven, voor «ware politiek*^ bf-siissitige-n kwa

^taan. Maar di' omsi!in(ïiph''t|i'n dwonci'n. \h \ was toch

d(*UjkpU] bctligl gcln:tl in dc lijn van wui do gtóthitJiins

Iciïrt, dat dc voorslandm van een gecentraUseerd Beteié.

de groote vcraiidenngi^n riiE- mm tF^emoet ging.

«imenworking diT biAi Ikirik- in hrl fji-mwn^ichappclijk

verwtvr. de sympaüiit- vmu d^n FranSLliïJi lïontigi^noot,

^Aiudtp fieteTiikdn om de unfficatie-poHiidt-ten koste der

VUmingen — do^r U vwrcn, IXiT il ^--'t gauw

lol uilïnjï; onmidili hij In t uithn km \An iLn oorlog

w*Td lükc üiliug viiii VJaouuach^i^ndh* lU onJi rdnikt,

de Vlaamschc pm aan bijionder strenge censuur

ondcru'orpcn. de Belgische propagandisten ir. \vt l'-iicn-

land v. rküïubpden met &:ti i^rpvallmdo 4*en-^' /in^lln ui dal

het Ti:i den ouïiog met dc Vla^niSLhi: htwi t^iiiK ^i-djan

zon iijn. dal Belpif Fransdi Jxm aijn, of niet zmi Eijn.J

Tol welke pevolf:' u 1' ?' i-^piig om de onde „»ii'''>fi'^ne

mol dwanpmida- kn iIikt ic voeren aan Iwt bont leidde»

CTiUen wij nog verder zii^n.

Was hel dus noodïg wlCstandiR porftie te nemen, niets

t>dette, dal het Vlaam-rïi p-.liiiik i nilp inf -.imtn zon

vallen mei dil van Bt'^it'. Uuiu^hloiul li.i i /.i»:h, in ieg<?n-

sieUing [nel Klankrijk nooii voor de bmiitulandsche toe-

elanden van Belgiü fi^interesaeerd» hel contact dal. rond de

veertiger jaren, met Duilscïikind hml h.-?ilaan, wa^ ïang

verbroken, [>e enkele germimcpliiEi/n <1ir r-r iiiwben de

Vlamingen rondliepon— de latere vt^ui/juci dtr \ Uamsche

AcadCTntr, de heer O. Wattci.. Was de meest bekende —
Irokkvti .il hun sympüthievrfMjhp' n P' ^hi-nding

a. T Kli^,L^^:he ncultaüteit vivïr^ldt iri.iiwi ii,^ vanwege

den oosleiyken nabuur nitti veel goedï^. Ue inval was
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nirt ifdieerx md bedreiging voor België, matr ook voor
VUumdtrtTt-

iJe basis leU waarDp U'Afiië /ijii vr !

de onRfhonkdqtdieid der kït-inc natumjlinn, u. i ]

wens in de lijn der Vloanische pgHtirft, I>fae l&ac moest,
wanntrr /ij ronwi^iK-nt WiTd rIi>.>riï''Vi'«Tii. Ir i'lt^n tot een
bbncnJandschc rvgcliog dü- dt' u'ljsi.'ii'ti^f i ! van di"

Vlaunscbe natie, binnai hel Bc^siscl. >i.i,.i^vtrband

erkende,

Zclhiani^g npkrim'-n vimr 'U Bi^li^ihv p<'\\'\i'- i[i die
richün^i woi-s KuUs dt luring vüi] l-cli dtr nn:t.sl r.idicak
VlaanischgeïindeE]. die tn de strijd voor de OcnUche
L'n i \Tr?dtól eca onverrooeibaar medt-werker wm, Dr*
A. H.ivms: „Vlamlnficn. a?gl hfj, doet U g4l||||0P bel
slagvdd Liï overal, zoodat di- i*.%^Ting mn-t bSmSên, joo
era schoon en wumlig volk vt-rdiml ï.ijn voJli- m:hl, cn Ude
GfiolsdiL- hoogeschool schenkt Fah xclfdt tooa vmdt men
terug in drn

,
npr-wp"' dit- N[r J'. \ im f.'anwt'laert b bCt

Ktr^tnunimiT van „Ih- Nimiwi- Anasterdoniiner" Uat
hf»rpn- ,,Doar met geestelijke wapens voor Bclgit ic ge-
tuigrn. müdi' VUanderen le dienen " Nerffens komt
di'ïj- ii'-'lK'htp ffchtor diïidplijker "it d.in ïn vt-n nrïikol
in dc „[JL-w^ng">) van Dr. A, Jucol»: H, Ici^- li-;;.,ik,

xcgl dcj» daaiin, is de zaak der kleine vulkiTt n, /.ij ix^k

de ïaalt der VUmiiii^i'n, klon volk in di-n Bcl^^cheti
«Uat." En vmliT' „In div^ uorloR -itaan ook do Vlamingen
.op het BclgLsdi standpunt/' Samenvallen van de twee
^fttandpunten dtis.

T>n-irfU'7c ^icdachle geleid, versdieen vanaf I Februari
1915 tl' AnT^lt rd;nr' u Vlu.im'Vch dai;bliid „Dr VUamsche
Slem" Wüitrii] dr ik'igjM^lii: fjfjliück verdedigd \\^-r-]i

Merkwaardig genoeg werd dïl van Beig^che lijdi -^U-iix-^

put tegenim gosea Terwijl alle andere fielgiK:hQ

1 Fïbfwi 191
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Maden in RoHand door dc Bdgwdie regeehn^j
ft.

il.

hiT nrval. IX' zt'lf^t.mdi^liH l'l v^a het Vlaamsch hlarnl-

punï. cx>k ai viel ht-i samrn ni^ J ;iet Btflgisch, was de r^ec-

ring — die er hare umficatiepogingen door gedwanboomd

Of>k in l»'t bi-/iiïf Vlaamii'Ti-Ji i^ll, wtrd, ïiaasi ge-
|

oriltndo i(XT-landen het mogelijk maakten, een drrgelijk 1

standpunt ïngcnouwn. te Aiitwerpen in „Het Laatste I

NieDWs" door Dr. A-Bornisendondkhtrr Tï i; ?. . 1 rhiiï?;f
, |

tc Gent in „IX' Maamschp lV>st" dmii dt Ht-Litjii Utj i'inard,

Antoon Tlufv. UaymonU Kiinp' i.'n Feüx Tintm^mans.

Te Gent brak mm vrijwtl onmiddellijk mei de BeiRUsche

pt^ïiiick. waar het slatidpunt werd verdedigd dat Efclgie

Tt!*ih ditl ïx^enblik aan zijne neuiralitpitsplichtijii vol-

daan had, tn tiei het tweede vredesvoorstel van Duitsch-

Und ^ na den vd van Brussel — had moeien aanvaarden,

daar het, door m n I,iti-< t^m -^irijd, /ïpr nt-utraliteit. die voor

lijn*.' zclfslnnrhsjiiH ld Viin zoovo-ci bcicekcms was geweest,

dreigde tf vi-rlu zLji-

In Juni 1915 trok de hoofdopstdler van De Vlaamscbc

Sl' ii]. de heer A- de Su.irto. nu Bdfiisch ^i-tmïnT, de

iKiv^qiionii'' van Ivt iTiEUL inRii standpunt in een drictJ

artikt-Kn w;>.inn luj iii[-mi/-uo dat de consequmtie van

bet Belgisch standpunt was de reorganisatie van den Bd-

gi.^hi iL staat op federatieveii gnndskg. „Tweevoudig

tciftM'ïtimr" ')

Gevolg; \\in dil, dooT dtJi heer de Swarte aangegeven

standpunt, was de H Joli-betooghig te Busamn van de bi

HulLirinl virl>liiv. n 1' Vl.imin^;en, ut gHf-genheid van

w.W- iM^iiL- ddji dco Kouing een telegram van hulde

Wild K^zuEiikn waarin a. o. werd uitgedrukt „ver-

trouwen in Haar wijs belód om het zdfstandij;'? Vlaanderen

in bet onafiumkelïjke België te vrijwaiea. "Nu had de

} ViViT r*-n lirh'"l'ri^ Li.TrfTiTMinn: van -Ïp fl«chledeiUide«T pi?™Je
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Bdgisdie r^geeiing, wanneer werlcdijk de coueqoentïe
vaji het ficin ^tandpiinï aanv^iarddE* een verzoenend

woord kunnt'n on moden ^rokcn. Want, terwijl bij

aangaan van den Godsvrede. aJle politieke partijen waar-

borgen hadden viTkrcgen. door hel opnemen in de ri^jfe-

rin^: van Tinnne itiid-T-, w,it dit voor tl-.- \'la^mM'|iEf/"nd''n

nk'1 ht^t geval. Zij Uccii htl ni^E^j, }lct .intwourd v<Ln den

Koning vos ten oproep „otn tegenover den vijand ^;ecn

ander doeiwil n\ /.or^ le hehbcn dan de vrijmaking van
her grondyrbiL'il." ïh" regccring had wiA yv^xU'n. Hoe
konden dt: Vlamingen hun zorg laten VLirt'ii vour wat hun
de toekomst brengen ïou in een Staat.wiens inrichting tol

hiertoe op de vemietieing van hun zelfstandig bestaan^
richt was?
Toch heeft een belangnjke groep zicli ap den groridfilag

der koninklijke boodschap gesteld. Ondanks het haxde ant-

woord dat hijzelf later veroordfelde, heeftMr^ F. van Cauwe-
lacrl in ïijn 2\ Juli ifok. H tl tvn rW^/.. ioeotis--

quenlie wa?, door A. de Zwarte onderteekend, hel ^'erder

samengaan (want dc xclfglandigheid van het Vlaaimch

slandptml, vinden wij txik iiier lerup;) van Vlaamsclic en

BelcHrh»^ politiek verdetligd, in lui wrirnTiw^^n fl.it de

rcgeerin^ hel Moamscti reclji erkennen itou. Daanioiii"

werd de j^rondslag gelegd der ïgn, pas^ve politiek. Een
fiTondslag die /eer précair was. na de verklaring van
den konini;. Hi i-enige wijie v;in Iwvoidcring van h'

i

VUiarasdi trt.hmg die rij openhei, wja de beïnvlot'dinf^ v^n

de regeenng zelve- Dit heeft deze grovp dan ook steeds

trachten te éoen. evenwel met wcdnig ftucccs. Im-
mers de «ipvaTtiit^ w.i.irvim ïunt iiitginBn dal de regee-

ring allein m ii-n bcpaitldL- riiihiini; hanilelde tengevolgf

van een gebrek aan iniichl* was niet vrij van nauitcil.

Zoo zijn er di jiav-ïc'ven dan ook niet in geslaagd te

biOk:iten dat dt ïkJgiscbe regeering haar status van inter-

'
i Os.k l1 .„I Mr. l\ vim CuinliiBrI b dit l«t«r tMtnurd. Plddool ia



lutÏDQuJ gEgonndeerde neatnlil«it formcd opzegde, door

ïoctnfdinE lot hut vtTdraR van l.nf],ïi n tiT-sclk'n d*' KimIü-

i't^rili n IV i'M iiiindcn aiixi hot ïronl Ucbbcn zlj niet wcIcn

[- ri virlK'ttTïn. Wanneer wij aan het einde vjm den

oorlog de rcgcering geneigd nen aan de Vkamscht- t-ifichcn

t^ienio(!t te komon. gebeurt dit niot. zoo;iis btijktn ïM,

onder invloed van di^/e groep, musu onder invlix-d van

de tranlKtie en brt Hi|ttri?den der activisten.

De formeele grondn waarop hcT 'Standpunt derpossii'Vtfn

l'i Ttf-ii'', was, datde Vldiimsclir luu-^^drt: y-fji bïnncnlandsch

vraagsiuk ts. En indfrdadd was lot a^ dto oorlog de

Vlaamsche beweging gi'bleven bhumen bet kader eener ll^-

aenÏBodscfae b^videling. a] w<u t-r natnorlijk wd eote

geweten op i.\v buitenlaiulK^fn- U'linR'n dk- or. nolms

vokns, bij betrokken ïijn. Deze beperking vk-eide echter

niet totaeer vtx^rt uii hei karakter der VloAmadie bewe-

pag du mt dit van dcti Ikl^schen staat. Zijne interna-

tkmaal ^'i'gar:mtlc<-rfïe n'-utralitPit liei als ware geenbuiten-

bM"^ ln' jwilitiek toe, [Jour den oodojj werd dit andere, de

iiiUng icif dt-r neutraliteit door een der Etirandeefende

mogoidbeden eeneraijds, h'-x finmeele trppi . r. - rvan door de

fiej^sdie regi'erinfT nndcrzijd-; bnicht m< iU
.
li.n de weerslag

vandebinni'nlujid^(.lie toe^itandcn op den miciTtationalen Sla-

tttsvan Bcl^i!" - nn tiiot meer ondervangen door bcpalii^n

die voor den oorlog de bewegingsvrijheid van deicn staat

beperkten - niet knn uitblijv en, en dat "ingf'keerd <W in-

ternationale püsilie invloed op den binnenlandsdien

toestsiul zoa öiiuefencn. Het was ondenkbaar, en het is

fdteljifc dan ook niet gebenrd, dat België in deielidc inti-r-

nationiilc politie den \iot)o^ /ftn rien eindif^en. waarin hi-t

drm bet wja fventtm^s ondenkbaar dat dere nieuwe

pij^iitn: ïcjndeï mvloed ïou Mijven Op den btonenlandschen

toestand. Was het dannietecnvrijwÖ^eafstandvaiiiiidchi

wanneer de Vlaamschgcïinden aan rfn posili**vpn invloed lïp

!k'/< ti verhaakten? De leider dtrp^s^ieven. Mr l\ van

Lauwdacrt is er niet in geslaagd^ne houding eonsequent vul



boudcn. ook bïj heeft, in een geheim Memorandoin aan
npcUrhi' n-epcrini». rk- jn^nzi-n die hij zichzelf E''*^Èi.'ld

had, verbroken. Hij httfJl getracht, toen hij betrapt wt rd, dil

schiijvon ak Gcn onsdml^ stuk voortcatcI]en,maArwrlkc
bedoding pen dfj^gdïjk stok hebben, aat

rlr ^1 rn'j ' rini; op (W hoitgU^ U- stellen drn Inpstand in

i^J^k'. a\tdiit zij bi) hel guiten van den vrede er rekening

bon honden?
Omterttiti^ien. zoo lanp meo aan een volledige overwin-»

ning vjiTJ d*^ Knti^iili- p Umfiln-. was de h-i-Tilinc ilir de pa»-
' ^'<-n mnamen df vi-r^iandigsic: vaji i-vn nti nïc-regec-

Wfts, in dit gcv-rt], geen druk in een, de Vlamingen voor-

deeli^jen nu, te eerwachten. Het is dan ook opmcrkd^'k
dal h'-t ^ÏTili van den heer van Cauwclaijrl dateert nit era

dut in Engeland zeU. en nici AÜecn daar, aanmlke
ovOTvinning werd getwijfdd.

BinnfTi de gr*"nwn die asij ikh gesteld hadden, hebben
p^^iiioven geilïian vmt zij konrïcn om hvï Vlaam^'h
Ipunt recht te doen wedrrvireu door ik'lgt^'. d<: op-

bew^^ van de acïivisten en het front,

danrbij htm xwaorwiditigM <^ ar^MitTi' nf,

V-rM ri[].]i-Tr fjroi'p ho-ti iiU hel koninldijk antwoord de
mïcquviLiLc gttrokken. dm, zoolang de regecring geene

bad g^ven, dat nn tien oorlog Vïawideren
België g«d^enheid tot voUedigr ontwikkcting op natio-

nalon j;romI^i;Ian zou v tTk'rijijen
.

di- S'Liamscbi- politiek niet

meer samen viel mei dt Belgischi?. Zij behield de leiding in

De Vlaamsche Stom"- Tn ecu „Open brief aan onte vricn-

in Vlaanderen*' zetlendr. A. Jdcobendr.R.di"Clcrq,de
nii uwe Hderv, hun MaxidpTinl iiiiei n. Gihti imperiaïisniL' naar
uiten, handhaving derneutraUïatspi>htiek,geenimptTialii*-

naarbinnen : Vlaaimch wlfbestimr. Wiedit trachtte te ver-

L'imlijkon wtTkïo nie(alle< n h; ht-t Vldüjnsch,maarookLnhet
Wel iH.'Kr'.'fïen LU^Ikïscïi belang. Dal doze poUtit-k nifi lua inde
n die di- Belgische regetirmg volgde, was voor hi:ngt;enargü-

t ertegen, inunon» de kiyafiteitsveihoudhig tauchen volk
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en rcgoering i* friet eeni^dig 700. dat het voUt de P^eering

trouw vcrsclifil'lipii ifi, ma.ir U Twet-zijdia:, lEoo dat ookde

r^-^^'iTitig :i\Wu dan ;ianspriiak raag maken op de ^c-

trouwiiï^id vjn ht-t volk wanneer lij hare pliditon ten

<qMdcbte vflo (ïil volk nakomt. Door dea* npvitlinp tot

grondslai: t- ki. 'i n \-\\\\ hun verbet, ur^p^^n Ut.' „^ctivi^lt-n"

ti-nig op dtf ni. i -t rt«mri)Ite bUdiijdt- der Nederlandse

hLSEorie. De Zwijgt hedl immm op doixdfden

j^n venet ten opndite vm den SpunsdwA komns

grondvt'^T

Nii viurdi wtl van vtlc iijdcn upfpmnxpcn, dai dew

grraidirilag mtt metr opgaat voor een sta&t, die gebouwd

Is op de volkssocvereinitdt. waar dt r^eering alleen . .n

urL inn v,in liH vMk zelf ïs, en b. leKs van activi^ii

zijdi', ciii iniitii-l janleiding geweesi den gekozen gron-. 1^^

als juridtuihf basb te verwerpen, om hem alleen ak ethische

verredttv^xai^lgine te erkennen- Wclki zi'li''i^si vn[L bl-

vaardl^nni^ d;in ak voldnendf werd gesti ld u\ ri n nuidllcl

d:it .loor het sïaataecht niet ontkend» inajir evenmin ge-

re)^i't<l kan worden').

Mijne persoonlijke nwoning b. datbetn^ ' -ni slaal-Trt^ht

hier uileJ^i '^'^ wtrkelijkiifid

beantwuordl- Men miig hondtrdma^il in ecnc grcrtidwel

schrijven dat het volk soevödii is. hel ïal het nooü ajn.

omdat elke o\T.rheid altijd uit zidi/ " ' r - . rn:. op welkf

wijle iïij ook di<- n^iTrinRsmiii-lii moge vvrknigen. !>c

tegenstelling <iverheid-onderdaan geene willekearige die

met een bepaalde opvatting van hel staatsrecht ataat of

valt iij » gt^rondvcsl in h1, ti.ininr der dingen, dif met

7\rh hrt'net. d^t h-'t nrd-n. ri l k'ni^^l iet& anderj? isdan

d.^ Rirordende Tnatiric. in elk van vertifïi'nwïiordi-

ging. zij moge tiu stenden of parkment heetcn» kan ik niet

andtTs zien. dan ci^n waarborg die de bevolking irfft voor

de hiindha\-ing van liari- ^HÏ^ngen. ten opzichte van di^

»ï Do Uodonifl Sl*«XBl»r cd de loïmtoittvTrfcoBdiog ld verbaüd
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steeds sof>V(>mneoverbri4waaitnja}sledits bij huidhtiving
van ilfif bchn^fn aan ilc ovöhdd trouw vtrstljuldigil

is. Het moge in du modcme deniocratiec-n .imliT^ tijken

oendat de parlemmten ^rootfii invlnt^l op rir s^mitrutd-
lifiR van dl: rv^iwriu^i-u Jicbbcn vorkti^i-n. 'Mx dod san het
bi-ginsul mit nii'is af. En onrlmDijni icker fu t VI jain!(cU ver-

act niet in ooriügslijd, loen er gtcn parU-nn.'ni metrlip^itond.

Het k slechts een kwestie van praktijk, diu morgun, en
VTKir Italië, Spanje en Rusland kan men zijgen, reedi
heden, voor ten andiri> jirttktijk wijkrn k;ni

Wat cchltT.wdke opvalling raeiiijitTorntrpnt'>ok mogtitaii'

hangen, de ^acdvistische" stelBng aanmerkelijk verzwakte,
was hvl^t'brek aan staatkundige organbatip van hei Vlaamacb
vtrztt. Daarom legde ik iv-d-, dat fk- Vlaamsehc Iwuvging
voor problemen gepkial^l wtT<.i, voor dcwelkr ?,ij niv-i rijp

was. Moest men, om dit gebrek, de mogelijkheid van ccn ztdf

-

^taniEige actk laten vervallen? Ik zal hkrovcr op dece
plaats RL-cn 'wirdifï iiil^^pr-^k-n. ^f^fn wrkjc ïoii cr t'rTi tr

polemisch karakter door krijfion, Zoktr is. dat dit Ukort
ach aan de acthristuidie politiek gewroken heefl. De
,,Rjad van Vlaanderen'*, die ïn het geleek a.tn ureanisatk
j^ing Vöorzitn. f^lcerls ren

^
nondniiddi'l ' pt^bleken, pn

hpefl tr de foulen van ix^hondcn- Maar zonder dit nood-
middel was «n (ffOfi van hel Vlaamsch vtTzet tot de hoc^e
) Vii wü L. i'<i ; il .lik-riaiut "Htfvn óit ik tulkt veruidrine na

dt (uaklijk «nbevek'iawa^iidie tov Acfaten, ik nOao dpw Unrirn all™
aïa voorboeWefi, nm Ie bew^tati dit «n drrpitllln verjodermR niei rul
de oiiöio(ïeH(lilic-!rii brboürt. Ook vcx.r H'.Üand i< onlaq^pi vjii

'mffte iS\di- ven vonniiERaiig vaii lim ici^'EMrd der ipKcpilng m ecu
VklemllBaii^ \-ui ilii'n vmv hei ^nrlroiriiï m «Ir rjji'^i<^ 25 Jur vnntgt'
itpld. KyiL oj>v*iïine virtdt «tnm üMWe] tn Oc tl44iUin-iiUm nxsab
Kij in Holland door Jbr, A- P. da Sjivamm LohmBii {OuH CAiHti(allv)
K i»i)t*lkfarM, '

I'. .. 1. niitr rti rnrrr tn lihrr^Er knuj^^u in^aD>: vindij
jjj (lij 'I' I. I ii ir'ii h],t Dn'mtïtr iindt-r/orkin^ii <irr iHyc|i»lt>pc
der a»H, *ln hii?«É-l rriLcrr-nkmig lol de cmidinlr ton»D dal aUcrni
bf't ovTrlKid!,|rf:){jiincJ dc ^ndivldivn lol na ftatp vormt, fuodfll, alt

hpi wa« de oimbdd Br wrder h don d« «nttp, n ikw tandcf de mr-
'

' « Mitibm^ tb tw mpiog, ba» uAcli(«DlLnaI,oabr-



van de taik dw liei öch mi «snirua] ^dd wüdc

het tijn K t' ' k.>TiU niet %(-h-- \ vctUcwiIh onmofiHijk. Andere

volkrren Kili'ii, Tsrhp' li- ri. Slfïvakkcn,Fiimen.UtftuneB,

L4;tten, enz. hebben hcUtlfdi' gedaan, sondere

voorbereidinE. olkm is himne ftctte, dank eg heti

van 1' r 'net mcces bekroond gcwordt^n.

^^ril tjuiiiiu ^Jiïiiüek door te voeren, waren dc activisten

^utn^owcMR op de Dnïtfid» medewerking. De B<;lfftsche

overhrid bedt drnddijk te keimen gegeven dat jcij van

har' mar ^Tspo^u^' [ïf hrnik 70ïi makon om het Vloamscb

vcii.i' ii hri ki-n. l^iifi vin)v de aclivwtiicho poliöek tol

vci\t'i'iuilj]kiiiy van hiAT proFiramma was overgflpaan, op

mi oogcnbUk dal het noj? ging om het vastlt^gen

der gedadile, bwft nj Dr. Ron^ d»? C\mq ot] T>r A Jacob

afp^rptd. ambtenaren (beiden waren li^uraarj omdat

ü] ik JLidiJv; dor „Vtoanndhe Stm" niet wOden neer-

teken. Het kenmerkt de BelgischL- imlitiek d^t am dun-

^.UrUn Tijd. van vocfluanstni-nid.' \V.i.Tlsjrht' iï]d:\ doOT

dcm Bolgischon HoopI'-i riinr WilmoHe, deztUde gedachte

der bestnntl^ke schMaui/^ ongestraft werd verdedigdl

Met di ïe strafmaatr^ bleef de Belgische overheid trou-

wens in dt' lijn van hare ^xiUli'-k U-n npïir^i-- iV j Vlaamsche

Iv^w^^ging. Tilk'^n'! heeft rij. c>ok vótir -.kn 'Mirlog, waar

j.niidjMöel wT^n legen hare politiek dirigde, door atraf-

TO&atregden tegen de kider». haar wil doorgezet. En

inecf^tal. liet miK-\ hel.i.i^ ftk./nd, irn't '^iieco^. Niet voor

nie-ts hptïi hel \'laanï,-<h vulk eeuwen onder vreemde

m^»:^lF^s gelodd. Dc oovensettel^kheid van de« twee

mannen, die niet wekin. was een keerpunt in de geschiede-

nis van het Vlaamsch N wnstzijn T>r tiïintms van hel i^ezag.

die elk die straffen kan omgecli, w»ird er door tot lijne

belrekkehjkheid verminderd, De« maatr^ en deae

weerstand zijn voor een grotrt deel in de opWod van het

acïivisTn!' W;inr de Mfren Tf'C'-* riTie zon hnndelde, bleef,

voor WH' nicl Ijtl iiooÉd in den sciiuot wilde leggen, geen

andere keuze dan de intematwnak positie te benutten.



De activKtcii hebben ikh over den dn dn- Dultsche bufp
giN?n>: i]Kmi"> |ii.-m,Mk(. Da( DmtJchlainJ hii-rbij ht^t t iz^n-
beUn^^ nüitrL'tfdi-, w.i- .-tk hun duidelijk. I><iï rt ii vnNt^diep
ovCTwinniiig van li,iiiM.liliimJ voor VlaandL'mi nitt
te ovcraicn onheil sm betcekraen. hebben ook ajgcwetML
Maar irn doi^^^Iijkc algpheele f>vnwinning was, voi >r.i1 unht-f
detlnenien aan lii ji norT^K ^ ;in Arn rika, niet dinkbaar
meer. Waar ilc poliiuk ilii ,nij\i .ii n oy, bouwde was —
cn in een deifïel^ki.^ veronderstelling lijkt me ook Da nog
Ci'cn duja^Ii'-iJ tr lii::^ :] i ' r^ktiroftt van dtn ocdc^
waarbij buidt' parïijiij cijnt:L,'nMi'-, iyjLiiJi'n m-ifi- n «iiK-n. t'n

de neutralitcil van Bdgïë door een inwcmli^i rr ^lr^;,lnl^a^il-^d^c

deVbrmngcn auluioEniewaaibtM'gt, zou worden vrrzekerd.
Slechts aiiTïdmd \s de hulp van Dnit:^ liLmd aanva&rd

geworden- Zoowel bij de hcropvnin;: t]^ 'n in^hf irntwr-
siteil in hel Ncderlandscb In \9Ï*>. ak^ luj ücx-ivtKnng
der bcstuni^jke Hrbeiding in 1917, hebbco aj en ook bet
I>'iiTs.'!i b,-slinir, rkh ^Iwds np hel sl.indjitini gesteld dat
divj.' djdtn uitgingen van wiu over tiel^fit. de ff^itrlijkc,

htt^r^cliappïj uiloeJende en dexe tol die han.khngi'n.
n'. . Ifif dp Haagsche Conventie van 1907 het recht had
lAYciidu stilling is ookaanvj;iTd^t'woTa<Tn!oorhetHofvan
verbreking (Ue Hooge Raad) van Bel^' la txn vonnis van
.r Hej 1916 dat aa.n een verordening van de bezettende
madit. tej;<'Ti II ïlilgische wel inflaandr. verbindende
kraclii ti-'kfmU-, Na Uvii tenipki-VT i]m n-R.vring
is dit Hiji weliswaar up dit voiinL-. wyri [, i hi^i^i kiniun.
niaar. looak Dr C, Hnijsmans in dc Pailtim ia oj.mK'rkle

,,lmf [üüiin Tiiak^ n een juudc nog niet graond".
rV vrriT il. rliiiiiUrliiTif; der Genlschf TniVLT-Ht' , de

eenigt maaUcgcJ Utc ^tLüd in viïrvuliing gin^j, is onbctwiat-
bwr een SDceea voor het acUvbme gcw-tH-^t. Het tweede
jaar warra reeds tneer dan 450 stodmteD ingeschreven i).

*} AEmiuidk vaat 1916 van bvt Gnfuh Slud^nlFDcurpt ^Hdh pode
Tnrti". Vw d«D oarJof icldc de Ccntwlw tMlvenitall ± WO «toteila.
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De geeat waarin de hervorming ^tots vond wordt goed

daaidiMtr gekanikteris'r t<I <Ux *i!udentcn, voor lifl

eerst in België, zich gi-h^'A naar NooTd-Kederlandsch

voorbeeld, in een Studentencurp^ organïfleaden, Ti^recht

bad de Recttv der G«ntscbe Hoop»chool,Pnrf.dr.P-Hoff-

monn, reeds voor den oork^ H'- i-l* i^t ir re Gert. kunnr-n

ïi'^gou: ,,M*'t hM ïm-oerendrrN'.icriandscheUal.moelluer

De Besluurlijke scheiding kon, tengevolge van het ein-

digen van diin oatio^ nut m*^or vuUrdi^! wi»rdrn dj>orpc-

voerd- Df ailminislrain- van htl Und litn^ft onder den

maatregel niet geleden, al word luj U-miK-ilijkt door de

weigering tol medewcrldng van veie Belel-iche ambtena-

ren. Hij bracht echter het n-.nM met dch. düt minder

wenschehjkc elementen ach. Inlust op de betrekkingen die

vacant werden, tot het acliviinie ,,bekwrden ol er mede

gingen „syropattóseeroi". Een nadeel wur alle dergelijke

bewegingen mede Ie kamppn tiobbfin, i-n dat, 7t™ls wij

stHik-i iMllon /.i'-n, n:i den oorlog nog tol merkwaardige

tuciiandtn aanUidiiij^ zou geven-

De eenige politieke daad van het actSvisme dk niet meer

ttp di. Ï.i^rnkir-I.T s I" t'' lult:id vjin den bcieller, maar Op

een r* ' iit-irn-t li. -Min v^n Diuiscldand bij de vrede*-

onderhiindviui^i n irkni'k', is het mtroepen der wlfstandi^

beid van Vlaanderen in begin 1916 geweest. Doorgedreven

door de jong-Vlamingcn. df nrg^Mi^Mlii' d'.T meer-radicaaï

Vlaamscli^ciindeii. t^Kiiï ikn /in dei belettende overheid

in, droeg hij. vciorzoover bij bedoelde een Eclfstandigen

staat, los van elk Belgisch staatsverband, op te richten,

1', II r. ^'ilniionaiT karakirr, f-n w:if hij <>ok ^een b^wij^

v,iii p.Jin. k-- wijsht'id, omilii de stand der partijen hei

cHjilü^^v^ld uen uitkomst van den oorlog, die eenderReJijkfr

portie ton sanctii^mu iren, niet liet verondmteUen. M,iaT

wanni'et dv Jori^Alaiinn^in al dez*^ bedoclmi; lia<td('n.

zoo weigerden verw: lullende aciivisten, onder Ituling van

Dr. A. Jacob deu bew^ing mede te maken, en tradöi nit



ast

den Raad van Vtaandereo en vcTe andcrpn. die mindo'
om prinripiiVït r^^fnen als om Oppi ir

( Uüil. it-^ v. nv. Ljinui ri

t«^cn dl- Kfifstandiglu'iiN-poIitiffk grkiini waren, viTkia.ir-

den in den maatr<:gtl jlltTn ven voarbcmding tol lam
Btlgischen Statenbond te en ttftmiÜMCTdcR dch ia

Wal ten sloUi' tul tirt m nitii v,ii: •',•/< ^\ n . 1
1 I

bijdrtx'g was hul veriruuwi'ii, dal m V Lidiu^eJiL kringen
zeer v L-r^preid was, dat bet zelfbeschikkingsrecbt der kleine
vnlkrTf-n hij (Un vv(^\t- alpmcpn :iis ppn bi'bngrijk In^^in^''!

v-.m slaalsvurming /ou jjolikn. SpTiik nici .im ei/, tf !' ii

lijd, a!s de Eelfstanüighi'idsvLrkLirini; vau VljjiiUtiLii ui

ging, President Wilsfm voor het Congres dr woorden
uit: /^''IflM'srhikkingflrei hf niH ^WhN " n ilir.iMj, Hel
is üLTi gL'bk'dvnJ bc^in^iLl v,itj actie, htJlwulk <.! ^hi ilrn

van nu af aan sk"diL> ujj hun eïgcn veranlw^'oi.i^hjklii-ij

zullen kunnen veTwaajUiosen ^J.

Ik zal kort zijn over den rl.'rdon vunn ilii \'1,i,lt[i-i Th-

br'WtgïQg beeft aangtnomenn i^^^ml>l'\^'^gLny, Sii't unidal
zij niet van U'ïang zou Kijn, zlj hïvti iiUfgendeel mi aeer
>;Tootc beteckcnls g<'had voor dc opwekking van hol Vlaanwh
bmu^tzijn viin tïrt^t'dLT*.' kringt-n, maar omdai bet k.n I r

ditT bcwtïging nog sIpl-iIs met volU cb;: thjulHijk is ^.'r " r i.

n

If 2ïooweJ de kiders van de opsUindi^r l> wvtjing, ui* r jni'-jiit

[ bi het Bclgi«vu na den oorlog door klaathndfoubciiuiig^^
I wordon. jK <l'- Ik'l^iM'lu* ri^:ronni; tii iTiilir.iïEi -iVrrlnrif,

I tlie door ctn hckmd wordi ii v:iii lirn W' rk- 'r .
i . ]

IkOan het BdgUch frunl, itn ^ilpi>i. <U-v\ hui .iilu<]i;<i[

K^iiidi n verliezen, hebben le vcd bekng bij een bedekt
Kioudï-n van di'ie gebeurt eni^ïM-Tin tlai wij wi-Mr.i kt"'«'1<-t*^

Waarheid mogen verwachten. h'cft bel pron^> irRi n

hem die als lader der beweging ai^iuirünwerdaanii^ wc^n,
Dr A, de Benckelaere, die, na nc^en niaanden vwrarrest
wt^d VTiig«3prokefi« nadat — wat ner c^ïvaUend was —

M Tcbniui ma.
I



bijoft ftHe gctoigen ten laste voor ém rectter ftodeii spraken

dan l«j het vooTfi' i i ">rk,

ZrktT is, dat ïlf ijj.i- vrr-ii'nhciil luisctiei» dt- MiuiHScht

toJdüifn tengevolge vati tk- slechte toestanden op taalge-

büd, veroTïerd éotn de militiaredisdirfine^tïif-'ei-tlTa^

dow dc 1^1 lr,i-rlir- nfficu^n^n 'lu' do-irdroTij-'-n waren van een

tttfkc aiiii \'Li.mk.^^ In- ti p '-^i lu i Iwcii V411 di" Vlnamschc

aotdaten, vcrbilicrai. Ktit^br bij htt optreden der Vlaamscbe

Stem m 1915 vDor«eD»Ustandigepolhiekwden sympathie-

beluijjinK' " ''ntvmci n, en klachten geuit riii' fjc-kin „Vrij Bp!-

giü". In I H»rji;idii viiJnk passivbteninHoUiuid.Mci.'dslcTugko-

:neiilXrL-^cerinpdecd»ii*/somaMdksIeditoto«taiidimie^

mot-l te komm-../' Waaneer op dai ooRenbük. zegt wils

Rudigur, de Havcrtirhc rrijeering aamlachfie dt lïiestand

had T"^iTi'-nwd. /niuU-T partijdigheid, en wanneer zij ah

gevul^ \ aii "KI takl en politiek overleg had gehaDdeld,

zon het mnr dan waarschijn tijk lijn dat mt-n nooit i-t-n

" r i[nt;^^rili^L-^ïc r-'voUltionaire ac-tk- in hel li-^t-r haU ge-

vojidvn*). „Maüf de regeerine dèed nieu. naiuurli;k niet

uit onwelendbïiid, maar omdat het niet in haar kraam

te pos komt. inttisschen, wanneer rij wat wilde doen

M.i^ Lii'.-r. t'Wn de <lri\n« van Vlaamwhi- zi]di' baar

tr toe vrqihi hitt'. geschiedde — bletH zij onmachtig ttgi'n-

over de Ug^.i kiding die ladite mst hare venAdeningen,

at faBK gevaarlijke politkk ^ an vmoB^ffng tegen de Vla-

mingeD tinvursloorbaar viHfrt/i tU'

De gc^rsi waarin deze poUtii^t ageifrdt wordt zeur ^ïwd

gesdiildcrd door Radiget waar hij tegt: ..Wij zijn df

COTten om te erkennen dat de practUcho rpglfTnfnti.'Prin;:

der taalrechten in het leger gebrekkig wa^. Ua \- - - n

) rmci Bij lilt niBtrn I il l- vrnaiiipld, Mwrrl^ Itrnn |>djr nirilt jiiti-

Vlum*ch« Wïrken van KQÉl>K"Hdit hFtpchlorjütol>*rti|>licfr«riMit,Pïi

vrrklaan (Un Uvippomlrla lr*K«nn acïiviilf .rii,Fton*pnJ.ltllt,iu| :" ii:r'

^ UvfB NoU, & dwl. p. (6}-



(i.ii /« k'-Ti' ri.-rliit*r4 tiïH ii[tijü f 'T go«l (jmstET ware:
1m ^'li'in.i.il nii^t) dc Lx'^clnil£lif"<lrn, dal /« kTi' t'i'Ti' ' '-Ti"''Jen

mcE .liujd goed huniti- ]Mt^Liiii.'n ver^iujuiE ilh <u\. /.^ kere

^olfidnen niet de inïnite sympathie hadden voor dv laai

dixtr d« inecrdct1n.j<! van hunni' niJiiuien ^<sprokrn, dii-

^(j niet veratoodiii ni.t wüdpii vrt-^i.Mri ' "».-k litf i;f',;ft

tw. dsLt in bel ImtiikgiT 60% Vknnniht ii ^iiriri. Miiar

dat iï volgens liem de kwestie niet. Dtt vindt hij onbe-

lani^rijk. itt-n ^icUc ïich ccblc£ cem^ vota wat er liij *^-n

soldaat, 'ïw 111 <-<"n drrpHijVc positif dagetqla ?-i]n Jtvrn

moet ttM^i'ii. z'hi,lI iiii"ï'i .Jiiigaan, Als „geffaai*iijk<' propa»

gandamiddelffl" noomi h^ do„HiJlaodschc mctoTs",daineMlie
duur brii^vi-n aan •[• 54>M ^U-n • :

•'•
' moed ïnhii"'iil' ii ^

t

in|in<^hTi'n \"tti V[,i<Mit^4 Ik !-i
i

> li< it op het grct i << r

givjlit'ii suIüjU'Uh i'ii du ÏTiiut; „ÜL-Ud vwf VlaandLiuu
'

-van Cyrid VcFsdiaeve dat begint met „Mijn God, looah
Hjteder» lif)rkjr in vatW^ hui^. honin ik Vl.i.^ndt'ren ia

'BölïifT" Dii wiL-i (j-fk dl iiiitFiin^; dtT kgi^i.iiLiijttfdten.

dk VkutiiL^ii vt.Tct.'iii^uL^-'lc^ werd oiuli uii ukt, de
Vlaamscbe terpjes werden op boog bevel vernietigd (ook

fi don 4jorlr>g ïs tni n d^iam^ede voortgqpuni soodat dc
Vfaamsdie oudM ildiitun v cri.!.'iii(nneen verplicht xïjn gewoE-
di'H, i>nder Itidici^ vjn IVnI. Ur, F, Dacls, een atokgrond
to koii|h n om die grafsteenen weer op te lichtoi), soMaicn
liiiwii.'lii.u,Gi-baivoorVlaaDdereii"gcvotidefi werd, werdra
ï\ipiar f^ivstraït.

CriLit^k word de tOOituid, ioi n i\e aalmoessoler van licr

Heulen, voor het schrijven van een stuk, waarin de geest

van veniet tvt uiting; kwam in oen ^ntdkoiirinR dor ortl-

visrischp actie (in Maart 1917), naar lu t Hkind rezt mbre
verbannen werd. Nu wordt aciif gdioiin. Hojider-

r den werden gestraft, dc wreedste en onmenscbelijkstestraffca
iAv-rd('n riN'ci p.isT (b,v.b- het Verhuren van jj^-traft. -

daitn in Zuid rranlffqk (Avours) aan uiuU iiih jtn i . .u.-

hout hakten vuuf hot leger waar e^. HHid>.r dat ^ij £i 11^

door een krijgsraad veroordeeU wann — ah galeiboeviai

JCXXVI, Wat vxluhnVuunau. 9



bdiandpJïl wtTdcn),aDeti . n bHjken van Vlaam^h-

gr?:^^!^!^^! gjf Mn^tmsftj^v/malkid bleek OOk hier nu t jn

ovi^rï^tusttniming ii- brengen mtt de Be^ioche poUiii'k.

Ook hkr werd baargcenkeuwgdAtcm.OiidmvqwigQfop-
rtand w.'ircn dc ccnige uiiki'msii.n. Gesteund doordp ontwik-

ke&if; diTtlinp'Ti in Vlaan<lrn 11. vtrkooHmon dropstiUid,

Deze gehdnit' actie lutll in 1913 tot rosulUiai gehad

drie do- Iddcrs ztch Ikten gevangen nemen nm, naar ^
verklaarde* ovir dp uitachakcliiit^ uit d<.n i^trijd v;iti het

Vbsnisch rMi'i iT' van ti- 1 1 :r r /.!] ifp/tuond h^ddm
Uihirtrschiin ibi^r. wajr/ij ^m- ii :i -i.ikiriüin iodüenuitbre!_

— met de Doitschers te onderhandeten. Hoe veróem ondCT-

h.LTi li Üngen e^aan is nift lu'knid. N:i d*'n vrede

iiju d^ ovtTRC'Innp: nt n d'H>r huTiiiL' vrtL'ndt^u ge'U'savouterd,

Door Küdigtr wurdl vtrtiinli.r^li:]d. ">p jjroTïd van Rtgevena

die echter wel wat vaag z^n, dat bij een bep^uxld*.' terug-

tocht hot overioopf'n in m:ï=<a kou plaats urijp'n. Trvn kwam,

ütik vnarde Ententt li nnx-crwacht. degrooieomkefcfin

d\- inilitake gebeurt- ui-ml- In <Jk geval was de gerat der

soldaten tóA. datdeBplgi^hrmiUlairTïovCTlHidbi t wcnsche-

lijkiT viïf 1
'li /r itïjiR d' T hrbngrijk^^le X'la-nnscbc

pkiii[-<TL !
'

:
: dnor rran?>clii- i^n voornamelijk uit

Wiüi'ii j^i.'.u.u^.u iiijiniunltn Ie doen plaats grijpen^

Er is trmnvens een ander bewïji; van den bvloëd die bet

activisme cn de fronlh^wenin^ op de Bclin^y^ht- r^geprioR

heeft uilgtrM'find. 1 »oor ccno mdiscrelie. is gepubliceerd*)

het verslag van du vcT^iadering van den Belgiscben miniiter»

raad vsn 1 Ft^miari 1918» onder voorzitterschap van den

koninp «chouden. Üaarin WL-rd dnor den tofnrialiRen Pn-iiiitTH

minister di^ Brocqucvült' de noodzakelijkheid vastgesteld

van een verklaring, dïe aan de eischen der Viamingcïitc^

moei MMi komen» ophei6ng van het sIpIscI van tweetalig-

hcid. insteïling van bet strlsel van dfcentralisntie van het

bestuur, een volledige Vbamschc hwjgeschool tt Gi:ni,

Waaltiche tin VhiamachG regimenten. De bespreking loopt

} Ia U £oir nt 3 April 1131.
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Uit op dc roiPrtPÏting van een conmiisEde (fie tea vrMnktg
Mm opstcllfti.

Erwas belangrijk dfid vaji het Btlgisch imnL'iieriev

dat op dit oDgenl^ voor coDoesöe& aart de Vlamingen,

onder indrok der opstandige bewegtfig, ii vinden was.

HaiT' poUtiek is diKir dt.' fiiniitük^' vc:rirj.riM.b' i i»ndrr

leiding van d^n htvr Hymans. toenmalig tinnUtir van

buitefdandschc xakCTi. gedVHisboDtnd, enkdc daf^en later

werdtn Dr. A^BoTin- - ri Dr-P.X«*doordeBelgistl 'i 'iiii^

aangehoiidtm. bi^thiiliij^id van landverraad. Zij iik>L.-tt'n

weldra weer worden kjsgubten, maar de niogelijkhfiid van

een veizoetiing was door dït fait accompli, waarvoor onge-

twijfeld een gedeelte van liet niTiii''[erie bet aadae» VOTOfr

nings^ennde, |^eld beeft, uitge^oteD.

De plot^linge ïnijBMortiiig van dt Huii- I
<

|
riüi k

fmtram nanliol ariivTsmp de machtïcposih(\ w.i .r. ! I.. i iv.is

gebouwd. Want up dt' grootf miiisa had het n.ituuiiijk, m
de twee jaTEn dat hel werkelljlc actief was geweest» niet

loo diiTp kiinnt n inwerk ri -l.il het op ^t'n^^ zf>u hebben

kunnen ^Uunen. Hi-i w.i^ m iniofdzaak ei'n Uweging van

inlelleetutEdfïi gebleven. j1 liad het voidoelldt kicoiLii

gezaaid, door de gedachte der VUamsche wJfstandi^ïcid

onder hi!t volk te hi^ngen, om ook in de toestsjideo die

nu kwamen, den Maomadwn gei'^l l-ni ntlig te houden.

Dc meeste activfölen die leiding luuldm gegeven, weken

uit . voornamelijknaarNoord-NederlandJ)it leek op [ hi ^KTgen-

1>Jik dl.' mirst vmUndige houdhig. ^1 .
'

' lat

dL lieigi^cUt' rfe:<TrTng van dc posiTi-. >hv \i.iM U m iwin-

ning versclioilt-, mishnuk 3Wu luaki-n om \ I,uiiii>c1ig

b^'wrgiiig voor tal van jaren onschadehjh te maken, door

haar radikaal&te ^Tti'g-nwiwilit-'ir- irif-i^ T'f h /al

\raè lalfiT kunnen wiirdeii uiTj-nuLiki. '1 dt^ uitwijking

niei eene bdangrijk^' pulitiekt tyui i.-. geweest. Htm in-

vloed hdaben de activistcii daardoor vertonsn, eensel&tui*



dj^o pcditidn rol Innmèn zij. mnis ^im de wetten
Hnllnndsche eastvrijbHd nïH te achcndcn, nitn

an dat hebben xij» nadnl ïi; in 1919 vour het »-rat, door

de poUkatïe van de ^i^eime onucendbnef" van minisleï

Ri'^ti'- <-tuv^ :vhti ^nrn-ï:klki\imp;ij!Tir h^blH-n U'ktncl

gi-ni.i.iki Lil ]iiil]4iiiilH <<ük uu'i miiT gvdann, Dt' n^itiun.'üe

|;;i-dnchtrH die bij hen tot voilediffe klaarbi^id was ^^knmtTfi,

iiuj bij wie htinnt* taak owm imen, stttl "-
I .ii^/..iiiirr-

h.nikl tnr ri »' ct'rakt'Ti, WA is lui u.'ïirschijTrlijk d;i[ dr Bl-I-

gLschr rvj-nnnj;. wannrcr zij ik ruim vHjiïiondifrd uitge-

wekmoi in handen had kannen krijgoi, nog radicaln- zou'

aijn opgetrnli 11 ;iK nu "I' lui geval was.

Wanl hv\ ].iii iitn dn Krtiiw.lio rr t^wnnt: ii li- ji die

a} wèï in lijfi madit kui'g was jmvt radifaai. „Hil zou

verkeerd iajn> bad de procureur-generaal aan óf parketten

gcschrevi ii. . . . r.ir]i d'" i i

' fri^vuTdip. inacht-

nam^Mi^ wtïUrhjkliL'iii <L> l^ii<d-i)." Mi'n xal

iflHH tOf^vi.-» düi dn Tiu [ d. wiH.'rdiïi zijn wie

gerechtigheid coekt- Dat waa dan ook niet het geval. Dui-
zenden ambtenaren werden afgefiteM, ook al hadden zi|

geen f-ilffirkr rol gespeeld, allft-n n>;i;ir iimd^l iij mei
de fitita ^iii ires%mpathLseerd hadd'ju. Zij ihv j^ui wifli*

van \\ri sjiner" mH ht't atlivTSnie, na de doorvoering
diT hc!ilunrlijkc schpidmp hadden mecgedMii, Jini-iifTi /.\<h

nrtiuurljjk, tich bij de een of andere Bctgisclu j.Ni|iiLi'kr

p.irtq aan te sluiteo, vraardoor zij miicstal veilig waren.

Immers in de dró-part^en regeering die lot ^tand kwam,
mi "-^tfn iU'/.i- elkander ontzien. De activUti'icho leiders

werden, ln-i/ij 7i] uj^i-nwumUg waTfn, hnjnj bij vprstek,

vdfeDÓfdeeld tot jmoiv giraffen. nUi ingn^oige c^n nrtüul wtn

htt Bdgiick sirafaféihoek. want volgens dc daarin opgi -

DOtnen bepaüngcn warm zij nfel Ie trr^en. niaar op grohd
van een spedaal rm-l het oc^ op hen vervaardiRd F!esltiit

mi van April 1917, door deke^eeringteHavre. lUn LM^^Iui1,

dat, daar de Bdgiadïe regDcring op dat oo^enbUk geon
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feitelijke machi in Bdgtt nitorfündc. mei ie mimsU rtekis-

^eidi^htid Uzai. waar ht-i nU t t™ iii \^A^x^ w:is aïfj.-k'fTi-

ilig.l, Alilus hnndcUlf Av vi-i^'"-n\\^ r I n vnlu-

tionaüikr dan ooit ilüor der ,/;pstiiijiii^;t \ Ij-iimi^un

gcflcbtcd wasO' Om nu maar niet te spreken van rk tien-

toJkti. die ïajigpr dan ceu \.\^v. in vooramsl wirdti: l,-'^

li'iititi ti. ïtmder dat min iiL-n X^u <V'\.u- v riMirrlr- 1< n kun.

Aitn de -tóO Studenten dit do k-^iMJii dui in-iii^tie Um-
^ versitoït gevolgd hebben» werd het studecrcn aan andere

Ik UnivGr^tntc.n btlct. loruijl <]- 1ii»lH>iri;i\ dmr andere

«ÏBati'llinfji n van HiKïjïtr Ondt-nM]- in di. [i Iij^i uiIl'- r- ikt,

r erkond wi fdt-ii. Z*x> daolil m<:n di \ uiii ilrL^iutidc

j^ iigd te knnnen kortwieken

Dit allo t;iiL^ ^'. p i irii nu i l en Jastercunpagnc van het

bagstL- allifoi, t >i .ihHvi-i.il ^v^.^den voQTgesti-ld als li^.

uit ragenbelüng liaiHltilnidc iiidhidiHfli. RtmIs ..tn paar

jaar bter moe»t Minuter van de Velde in htit porLement,

ericeiman dat /.ij „iduali^en" Wiirun!

Aan dl- p;i''^ivi>ri'n was im. w tracUlfn de VTUcblen

huimer ixjhlii:k van aiwHU-Utcn ir pliikkoii. Ue omstandig-

hiHilon waren daar niet ongunstig voor, de eerste berichten

die dc tcnigkt*teade r^&r:!,!; uit hel be/ctte gebied

krwg, waren dir van fn-n JitHjtode VUinn-tht' en

öoci^^lisrhe opstand- T<:rwijl de socialisten hu ruit atle

' voordi-clen wiMcn te halen die er in xatcn, en vt.T9chillciide

llutiJiiT in (je rïïgi*n;ij [
l.uM'^ nannn, i^ Mr. V. vanCauW*-

h^n daar niel in gdiaufid. Alles WAI hijzell Iwreikt te

'ï Ednuinil i'tcjnlH il^ «diiiLifrrnil^ir Tie^nr 1
I I I. baUa, m

eeb VflL dit cnkclp nunufJi. i'il drrtvlln* ooU wflwi'iki i-'ünjurJr. die,

vüür iltii MfIon veel hfbbcD liij^parjsrii lui vttjarhïlni ilrr Vlflariifcfh-

WaqUchr ti-K' u-li llMift, ti&Wlit dat bh. f ' i.- "i rN-il<'t't viurt li» k''-

i\ ii|tf»lDl~v4 Jir liiclt nimpfl|irii vi>jr ' 'i mi'liik nplrrri"'! \\\\<\''

vrtkiaitltd. Iii h' l p™*» B'ïrlii' Ikii -"l'^ k-L[iu^' .1'' iL Hi[Wr»-l. i

mirt lortoUicu; hol EfutfUifult ücï J^ixildi-nilii iirill ÜlJ *\\ iJir.tüat

^wdi^nl, in eljn Uattbr wwk >n p*r» ^ BilUiMiiiM" heell hij de

B.^k:.. I- Etchtfpr^k m d« tfptiifla BallHchg utoodopcte pdIHick

!
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bebben ia dr verklaiii^ in de eerste Trcxmrwit dal „gdijk-
beid in tix\\U i n in fdte" bisschm Vlam^nga^ Walen
taa hersteld warden: cn de Vervlaamsching der GtnlsrJie

Unlversildt in uitzkht werd gestelde Twèe bdoften die

nog steeds niet vervuld &jm. Dit idedits wankele rcsul'^

l;t,it ^^M^ hr i j^evdg von z^ne nu<!enniu1inf>f-nomcn posi

die i'ii <\iiKli T mot^t worden naiirmalc de gruïid^ilafi

zij bLiiiwiii,, Uvi Ijtrtlt'l van htt oiule ïkïlgiê, zicU voUcdigtr

Feabzeerde. De passivïsten hebb^ htmne positie echter nog
aanmcrkflijk vprzwakt dODT, fapJaat-^ v-iii hf 1 op t<? ni'mcn.
vrH^r lir-n 'lu ilhjd tiït hunnr bcslr iiu di :,tniiltT:> hiidden
btii iuiil, dl i'iuii,s<:hgt'ziiidv kringtJi nog Ic ovortrfik-n in

bet verspreiden i-ao laster tegen de activisten. Tot zelfs

in HoJLind vervolgden zij hen daarbij. Gesomnuerd
U'iu n ' u n.uiLi ri te noemen wNten /W jü--^- \-<"-r Xv brengen.
Dt/i i..uiipLigEie. dit gebrek .laii \Uji]L-(.ti _v.flidüritdtog(^

voet op dit kritieke oogenbUk, Is het, dat bet vertrouwen
in höi voorgoed schokt*' Hj de r idirnal gezinde Majningen»
dit is het, meer no^ dan prirH if'ii ' l-- vcr.srhlTlen. wat een
toeii.ideniig tossdheb ailc Vliimini^en benirxielijkt.

I>e passivisten trachtten de draad der Vlaamsche be-
weging dür op U- vanpen, \v:f,ir /n ]•'.] •\ '914 hadden
lat^n schi'ïten Kiti V!,i:im=rh viriin'Lil /nu ili-- Vlaam^eh-
gezindmn grsi'i'nrin. Allirji .ii Kjiljnh* lak ï rvvin.

echter tot werkejijk gekomen. Ui^:aande van et^n

zeer gematigd .^ininiimuii" pn-L'E nntii.t H'Vnli[iH.Tl rüt de
laatüti' tijd M'n^ds ni'-i'r in mdü : i. ^ r :ii De parkmcn'
tain? ucTit' Nm^t editir Inj di- Liili^/li' k>. \ ij.aÉSnSab\aaer-

groop, die niet in een rechtatreckschc vetfaoudins tot het
Vlaflinsch Verbïind staaï.

Hel iTTidïlbaaisl was in dezen lijd m<\^ de actïe der
frontbewcKinR- Aan hrt aflïreken dt t licuvl-^i. n heeft zij

niet medegedaan, \\<' werd ban n^nisatie, d'mr hel

üili'envullen van W\ l'fir'T. vemieti^dn niA-ir /ij wiM die

Vfy snel Ie herstïJIun. Kued^ hij de verki. /iu^^ n ^mei 191^

wist zij vijf afgevaardigden in hi!l l*,uie[nvTji it- knjgen.
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Na veac poffing om op de conferentie van ^'
r iMh v dc

Vl.'irtJiistbi' k-WKstit. nijft Inf !t;n ÏTilrrnatiun.iU' J. v -rii' cc

iii.iln Ti, M-n nplrt^™ dat naluurlijk alktiii dc JH-Ui kiinis

viui l- k-oging kon facbboi, cn dat ook alleen vermeld

dk-nt iv wurden met brt oog op loekomstigt? consequcnlies,

heeft xij in harp parlement ai n' actie VO0doO|Mg aog alleen

een propar^anilamiddcL gesiiai^

Wpfcr TUL-cr duo door wdkc andere actie ook, iBbetVlaM-

Bdi bewustmjn op dit tragisch oogenbük gered gewordm

door iVf .irtSvi^un w^l in M^ïï- gpbkven ïijo» en in

de cerriif [iltials door dt iitix:ctó"'n VJ.n Ür. A> Bonns, Dr. A.

Jacob, Vos en Rodcmieim. en Mejuffer Roia de Guchle-

na«. Dc adel van hmmc motieven, di^ bewusïïu'id van

hun optridi n lnMion h*-t zHfvcrtTi-iTwr-n wkt geschonken

aan htvL-dv kringi^n vun lu^t VUaniscli volk.

Ten andere, de zuiver negatieve lastereampaene der

Bolipdsten heeft weidra haar invlo.rd verioren. En nti tocm-

dpM zich de if^cnrijkc gevolgen di r rirri\istiscïie en front-

beweging. Er was een Vlaamach U wusUijn oniaiaaii, in

Is^ere kringen dan men ooit had mogen verhopen. En

"wat, dunkt mij. van nog meer bcterkenis Ls. dat tn^rfid is

oitfi^ U- hrengen wccrslnml t.- bidden aan de dreige-

nientcü van wie dc nudii httfL. Al.s uersle offer viel m
1919 bij de Guïdensporenbetooging de jonge Herman

van den Recck. Vekn hebben sindsdien den dood. gt-van-

genisstnd en vl'r^o!ti[llï voor bunni.* raak overRt-bad.

IX* actie der Ir^ntbcweging ging niet onmiddcUijk con-

si-quenl in nationale riditing. De gedachte wa* bij ba.ir

niet tfjt de rijplu'id gokonivn, die ^ bq de activlaten had

vcrkntii ii /li ^ti uml. . u m zij kon, de parlementaire

aclic der Vlddin^rfiJu' ii. Ifci. i^i. n. iw»*>alfi b^ het ImrK^mees-

terschap van den heer van Canwelacrt te Antwerpen, en

bij het eerste ontwerp der VeTvlaamschini^; ^k-r Gi'nlsche

Honp.-^rh'^^'l nochlhanï- nk-l aan baar • ^^•w prograimna

voldi-i-d. \\- \ den groodilag liarer organisatie Jiuiver

nalionaaL ^. li jdelijk is dat ook, medewiderinvloadvwide
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aciivTsien dii' zich haas aandotoi, met hm pn^mmna
heT L[' v,i| Pt AVordrTi.

Lïiduidt U'liH.'kt:nis hcbbtn uwdcrtusschcn in di- tx-

jaren na den ooriog de Vkamsche Bd^dstm geh
Het gevolg van htirnï^ |>H-irï'Tnentaire iutii' was de taalwrt
van 1921, dip, ïnzoovc r ?ij hpl gi-hniik v^n titï Ni^fWlimdsch
ook bij dc iiiwi-mligt- adminisitatic v<KirsclTrit:f in \'liian-

dcn^n, inderdaad een vrrbotenng van den toestand fcrtec-

koide» al werd het btiiirn^--! óer rwLtiaJiRbey (iïi M>minige
fibülwn op vrr7wk vi^n mimUr 't,in ^!^^ der bi^volking)

'h»k nug in gr^nildigU, Maar deic wet lijdt aan hutielJde
euvL'1 als JÜte Maamscbe weiten. Zij wordt niet toegepast,
dr sanrüw erop, door di- rr.mucrlt^cnwoOTdigtrfl voar-
pcsti lij, ZIJD diyir dr V!;ia.niw:ln' BiOgicislen ztlf verworpen,
iüluH WrJ ook op ilii oogcnbUk wter het paritnieni murw
WHS^qiukt doorden, enkele w^ken er aan voorafgaanckn,
inv;il der OU'! - i r li ^rf.u parlrmentsledtm geleerd
Iidd. hiicïeor nu jj <<\- .Jm v-ikn'nJun wvg waï. Een k"^ tVif

n) hdaa= U' ^i-iuw vir^tun jjjn, iJc lalnjke kJaditen ovt-r
de nict-toepofisitig. die men gerrfield in de Vlsanuich Bdgid&ti-
sche bb.l' n vi-vlt. vollen dan -lok mrdt i>p hun oigwi hoofd
tmiR. Nii I

.

'

.
w.-'i. !rjk' tjalr, -i'liii^kcixiVljiïndirf.'nhL'!pfti;

een btrvonj.iJij, \\jjTlj|j iiti biisEmir m handen der \']jiDung(Mi

zelf komt, saniengaande mei deraogdijkbeidom ook de wette-
lijke maatrepcbn le treffen dir i^or de Vïaamsche maat-
schappij m.Ofizakelijk ïijn, k,i[i i n uitkomst biedi-n.

De VlaamwJi BcïgiLististhu pL>luu k is echter gefiti^d
op dc vervlaamsching der Goitscbe hoogescboal. Alboewd
door hel Vlaam>ch votiood t61f UÏUlnikk^ lijk deze Oplos-
sing verworpen werd, beeft do VliuiniM.'h fit l^HrM^rTie
kamerfractie hwt voorstel Nolf. dat een verdubUhng dtr
Gentsche Univerdlett, waarbij aan de ïgn. Franscbe ofdee-
Üng \ der coUegö in bet I-r.^n^rh en in het Neder-
landsch, en aan de Vkam-^-h» aldeeling in het Ni-der-
landsch en

'/'i
in bet Fransch svurdcn gegeven, aangenomen.

Dit inderdud van elk gezond ventand gespeoid stebel.



f dat bvsU'ïlin^pn doel onlsl;i;m zoowd voor 6e Fr&nacbe
'it^ \( ^ir ,|,- NL'dcriandsche culinur van mil on Rtm^iT wanrdc

/ijn, wunli 'IrKjr de Vlamingcr ^y*'^ m.ni^ }i gobü^vpfi.

Het WTSU- yt^ir waren aan dt VUuin^Lhi.- .ifJiclioB 6, au
jiiar 9 studenten faigeschiwen Aldus wirdi n<M>d-

jrnkelijkli'-i'i van i-fn emMipe oplosüng gehjiniilutiifii. l)f

uilvihTin^; waï» rmg sk-chliT -Inn dr wi't ïoH Di- :iiingf.'>ï<ïide

prok>.->üftn in dc VlaainM-li- :il[k-iluig k*:nneD meeatal

vrijwel geen Nederiandsch en /ijn raxende FranscbgexiiKfen,

die dikwijls <x>k V i.-t'vrn a^in dr d(M)r de (tanschRi.-^hi'li n

V Etodes, die dl- VLi-ir kU I r.iTi'-ilu :iUk'i lingvür}iiiLJiïi' N-.'d^T-

I luidsdie ]«ss<.'i>, in bet Frumch doet geven

Matr daarbij hcait do^ zwakheid dir Vtjiam^h-Bel-

Ei-'isttsdic poUtiek. den ovprpanK van axit vAin han-r

^a^Jungen naar het natkiti.dLMiH- u-n govulgL- gehad.

Hiet atkn siMen sdcfa aan bij Ót frontpartg» er zijn — wit
mU^^hif'n W!4T voor dr toekoinsi irn geraar in /idi k;m
sïuilcji. iTiaiir yvul ttn gevolg<' van di- [it'slT'sgT'sMdhrid

ViUi LirLLÜL krin^un ïd Vlaandm^n nu t-i^uniaal nuodig

scbynt —nationale organisaties op kathdit^ken grnodfibg

aanln't ;r'h'ir]i,<ii<'df' krach tï^fi van het plaltelitnd gTocpptTcn.

< l]<»udiiLi^ diiT Ml Ij^i^tTn rtgi't'fiïip ttHL^novcr di^icc opbloei

]ifE n^iLiuna^ bt?wusT.i.ijii U diu van haJsstarrig en ï^yste-

matisch vmet- Zij er ook eene van kleingecstigen haat.

Wam. djt /ij dr.' Xlaaiiwlio atïivistL'n gi^v;infii'Ti nremt

CU hoiult. k;i:i mrti, :ü Meunt dit nii.-t '^i^ rt'cbt^rond.

niJ^ Iv^FLjih n LLiE i-i'n 4ucb1 naar JuULti'hijüd, Maar waarom
hen in de gevangenis op zulke onwaardige wijze behandelen,

hen gtrbodd voor te leidt-u , als waren zij gt-wonc misda-
dii?i'f'- en i;. r-n-' politieke ver* h >rdi'i?ki fn,hunnfltT:luur btper-

kiu. iKii dk. (Miiitieke bladen UiuuuTCLgonriditin^ontneinen.

*i 2rili Roctor dlflr NciH-Ubivettiteii. Prol. Ueymus, arluad»

ti^ h«t r^ndr v^n brt fvnte «twUtlau- dol (t« nii cefBWi opldMlnf

>) U^tvtvrl^ m ^Da Wvt-KoU a da Vvrvfwunaddfii «kr tftilnnJtefl

IB t^t'\ 1924.
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hen aan aHi^rWi p^Bgcr^en en gesaronderwerpen? Zij v«-kt.-trt

blikbaar nog in do mcening dat Èj. drnjr dt- oncli- molhodes
der ar^istaanjeging en der Vi'rvokini.'. (U-zin (tjibWi *al

kunnea beletten. Aan Dr. Jai ^tr t n Mt j, Ku/j Oi.- <jock-

tenaere heefi zij indertijd aanfïebodrn vnurwaardel^k In

vrijheid gi'-r- '>' 'f ^>-^^ "p Vfhjrwiijink' d;it KÏj ïiHi vitn

politieke ji'Ut- uniltu J 1^ ti, .ildu^ van h,irv riKii'hl>}Hisïtie

inkbrmk makende ont ^Kjliiit.ki^ tegensiandtrb uiii*:hinlclijk

te maken, BekUn weigefden^ Na him straf ,,nit^eten"

te hebben, hi hlx n irli-n Tiïrh pehf^l df amnt^ti*--

cde gi'wij<l lil \ CT'iiLtum daar%'an ^tA^ii di- tot Itvens-

ïangc gt'\.m|^LiiL-^u>it \'erourdi.-c1dv Dr. A. Borms. die aJg^

meen ah de löder der oatiimale bew^^ng wordt erload:

liezo amnfstïe wil di- r^'^'-i rinfi paume veiieeni^n, wanntvr

di^ VJaLitiisrhi' naiioitAlL^trn huiini' poHtick laten Viuvn-

Ddt hLi-li du lo^unwoordige minister van jtetitie, de heer

Uasaon duidelijk in hel Parlemrjit kttn vcr^Uum^ Van
een diTRHijkv annn^iii' "il, ••y. •ii^. fi<l:viii, pci^n fiikd

wid-activisl van et-nific tjeiï'cktiiL'* wttcn, Ih' iimncstie-

aciic hcch voor het Vlaamsch notionaUsme een principiëeïe

betRckenis. De Inntpartij htufl dan ook. tc Antwerpen. Dr.A.
[^^mts j-U haren eersten candidjat K^'slfïd voor de volgende

vt-rkifzingen. Bij een huldebeiooging te Leuven, woarBomis
gevangim üi. gïn^c^ duï/enden Vlamingen voor de gc^vanfjoiii

geknidd biddi-n \'0<>r ^kn ^ovangen oationalen Idder, dw
strunf: liflw^Hg katJujIi-jk \U\ hrj jiiKT Antwi rj^i ri, w;Lir

dl- ^TLjïjnmge VliLamschgezindt-n een tH-l;ui^jk L-li'jtuut der

FrontpArtij vormen, wordt candidaat gcstdd, heeft danook
een werkelijk nationaJe betodimis,

D-'/ï- -uTii' vvijir .iinn-MÏi^ tf willijn i)n[krvan^<"n iloiT hut

insldltji ti'jiur p»irli.iiii'niiürc cominissic dit doasitrs ad
nakijken van «muni^ veroordeddm — waartj^ Borrns

op voorhand word! uilgraloten — /OD-djidoor de Belgifiche

regeering, nii'' lirï (»g op dr vrrkir^ifipon, cs'-hii'dt, is

lODder^hlig- Grappig duci het aan. d^i een lid üi^jter com-
missie» die dtu over de activistische «>nden zal hebben te



oordcden» genoopt is geweest te erköioea dat leJI vm
dl- .1 ri\i^if<Ti tijdei» den oodog bowcaniagËa heeft tnchtm

mvt hHTiD allftii uit zich de Wwust anti-^ J i nii-

geest van vit in Brlgif dv iDacht bn^ft- De vcroor-

iWliiig van den VÏJining di- >T.m, dk in .--i.iii t.tn zclf-

\"rijln'idsstj:af t-n lvu ruiiHin^ndi^ bo ic 'J. terwijl do Waal
Cc^iack die, van uit djn huk, dus Eonder in gevaar te

l^mkecfoia den VI.m ti-' lu ti r^lii-linT V ilLi-v- li vn'-i'fVHrir-

Iqk verwonddr, imii "UnU m'.-: WfTil v. rvi>l[^[i, <k- uitslui-

tüig^ van d*-' kiUors der Vliiam?*ttiu siuiiriitcn lii Leuven,

^dle tefïen een dfrgelijk optreden hunner Woakcbe medfi-

fitrid^ nTF-n protest^.-' rrt< F', rli; partijdige benoemingen in

do licy^iTC be*iujur--ïuiitiiift nftdM nng steeds pchpple

minisleritïs ondrt Ifiding vaii \\.jltn staan, hui zijn er

allen slanltjes van, Majir nooit toonde hel Bclglsdi regiem

xidi in tfi] j.fw-!iuwL']i|l:i r v. uii. il- 1 •\ ! Gent dca Ujk-

'Stocl Vitn dcT\ in t>:illmt;-»-tiai> ^^i->[iir ^ i n -"n-hUT van hel

)iAIgcmtt!nNtiiï-rlund^UVi'rl>fïnd, H. Mirn imi ilen blanken

[ttfael uiteenwerdgeraow^» den lijkwagoi door een revohrer-

tn een der bandi-n het voortrijden werd bdet. cn

'later dr intecng^franiililcn nog werden \-i-Ti-"^r*h'<AA.

Bij dezt anÜ-Vbamschc houding wordi iJ*. Ki;i Lmig ge-

istinind door de Woabdï-Br^isaebche fhmtiêete kringen,«1^
iootï^h:LpTii<'T 1h r,htm Erlangen tooïeerbevoiüeien-

de BoliEÏp — lil' jj' lu'df Roorbiir- ning i* orr 'r anders ge-

bt^urd lian om heï beïangvanUiïZokringenl- i n- ü') — hier-

door bevi'stigi 1 wordt.Eenmerkwaard^staaltje^'an dit sanwa-
ÏNO^h [j \;in Ih.ndet bcUng -J ]i< i pTi'pj^MiiiLifinjd^ vi-or het

Üchoud dor Kransche Univ< T-'iti-ii r» /ii^n, l>.ii In sibiktovM-

'} TreiJf iLi] %uoi ilc aifuwe ^ft*t in VUitniUTBn », d.ii or" iriiichfi|vinfi

in VlnaniAiili vBtSoaHk I^aMaiI J)* SchaUa*' In S ildgm 1ij 1 ili-

50.000 fniik, bl|WBBbnolitdl*Hiiii1i<miB, tET«ljLuukhrI Vkuntcli-

BalirkliUHliorEaMii J>ii SlADdiURl" «übI^ duluiukn bUoeii latc^
«) a» G. Hamlij Ij Pnlittqua Ja U Tfa chft» rt da Tappam fMiiiiiiH,
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mflHoeneD^). Zoo schonk 4e Rrma Solvfty 500.000
li^: M ^lnJ^ waaiin mh :i -> ]• ' i Hier (bij hel

Ik liunU 'iLt J r.iii-ii'li*' I nu 'i-iii ii li <i,iit) ^tA,\\ het

Wl^ng vaii hel WidiiUiiJ éu lit-t bcL^utg guhnJ de
Belgische n^vc^od op hut spd, I)e „Banqne de BmxcUos",
waarvan de l^genwoordige l .i I i'r- :tui r TlLHiTiiïi

wprr T'<-n (nid- cn allichl <wk wcci Li)LkL>i)i-tii: .miliii ri.i.ir

is, iclnjnk 50,000 ïrurm per jaar, ook wmr nul i-^^n

beroep op de Bcljjischc cKpaiuie' politiek. Desdfde Bwi-
de 'f'

. h". .i li ,vL'i3 van Zcebmgge in hui-
te flpt'itn v iiij i-fii i'raii.s4"h orm^nrtiani

,
«f'lk pog^^n

echter door de gcmecateraad van firu^L-. (LI^lv ujiin^

tot den «41 van Vlaamücb natjonul behoud op econo-

misch gehi*<t. ! i-'^'i!

Dc VlaanfM-li i iiLiHiidi: t>cwi^;inf; U nitl 'i ! E'':.*'-n Ie

hoiicii-ii. i.r ïu-vn in hel Vlaanderen van ji.l ur: ring

nui xedehjk réveü plaats g^ad, dat de methodes der Bol-

gisctie overhdd tot onmacht doemt. Het komt leifs

«ET|it bn mlif^nili ',, ...,\-:X .i.ii t* Gat Ifatta Amff^bOikSl b

„GBNTEKETkSr
..Vïitgt dB UauwlocI'' [tea VI, Elr^dkRet} TdM bcna duOi vUp^d,

ca H ioeb platnien ut? to*£rt'

ttbg vfia 'i bftci*.

UMfir OU Ji^ i^i^kF^vlifri^uï vciu huldn tmummit te msAkfi]!

BVVimrTrn fijl 'I nuudf^ "«M^Ï^Dlil* ^ 1 1
^iri-. ^n' i '

' i<
|

-
<

'

'

"

Wa> d'uï dir icbici ,vlflHK tn. r
i ,i .

pHiar iq «I^'ei Cft-kUii'-l «i- >. I. ^akW
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B<'lfikifl:<*n mi-rv 'ti irurr ln-i tnziclii vi'M winl. tUil ïMnHfT

ccnc organisdlic die de VLuiiingLH zè\i ixi bestuur vvi^c

lui tand in handen f^eeft, ecm? oplossing niei mogdijlc Is.

Hunni' stfN^dïï hcThoajde klaciiten, ^wdaal ovpt bt^i^tuur-

Jijkf aanfirkmrfcluiïin. en nvi-r htt uttt'viiloopt'ii van do

^Vldiimsclic vu \\^*ihfC\w lickuigert l>ij de wi^tgevmg, /ooals

kazfiTOmn van Vleamache recrutcn hi WaDonfêp
I iJsliiiUnd dcHïr Wiilt-ii ïivxt hniideii Vnin <]'- K^^luurs-

lujj< Ui-s, ln't .ifsrUalUTi vsm provini uU' iH niepsradoTi

WA^r Lirlxulsgr^diiJlc'nflfhetwijzt.-noptict VbAïiisch belang, m
ti'gt n stelling met Waaiftche, bij ccn breedcr? bads voor

ïiet pnj\ iin'i.il'' fin.ificn wi'7-['Ti. zijn. wa.ir rij Viïn Iniri theora-

Ikunuen dii^iigcLdtn, alleun bij ei:ndvrgt:Ujkt^*>LiliL't:votut^c te

^grijpen.

Ondank^ alli vi rhitlmng en wantmuwen dat togtmdeBd-
pri>Ejscfir hl||.T^, in Jiii ïionair krinj»[.'n bi.-i!uaï.zali.'L'n toeon»

^Ék-niig nissciit ii Ift'idir gRx-pirn — Wiiarbij wt-l niet geheel de
:h Belgidstuche grcu-p mede zal gaan — misschien.

fWimni'iT ril' Bi'lL;iciiil<'n door lii-i optredcm der maditbeb-
IxTs Vf-rJi r ivnrd.'iï gi'pnkkeld, maar iLin np wji nationa-

Icn groud?Lig, vxtx^ger plaats hebben don men algemeen

it. Reeds na beeft de katholieke Vkamschc Land^
gHnirliï, f[("'r ^ijni^ rangFn voor de natitmalisten

lo sifllun, liL'L alvli^'irn vnn /.ijne annhanjiiiTs Ic

rkumen, eciiier iondet veel succtSn doordat de grood-

^'van den landsbond niet veratiderde.

Maar biermedt' botrecd ik het terrein der vt^ronderatcl-

UriKrn. Ik j^al mij 4aar niet vt-rdiT op wagPQ. Ook nïcl

wat beiri'ti de \Taag ti\ ivnc Vlaamsch, nationale oplo?.&ing

het probirem muï:elijk is. Er ajn vmchiHendü opkft-

ïfn ilenkbaar: tT-n V[N>miteimg van de Waalsdi-natlo-
Ir eiiiiirhu- paralU'l ;ian di' VkiJim^hc wrinni-"-t W^lpn

ItgenovtT etn \'bam?;cU blok kuini^n It- il^i. dal tun

ig voor hunne toekomst is; een toepassing vaq



een stelsel van dccentraliialiL' van hvt (it-zag. dat volgens

Vflrn, p, a. in Ni-dfrlancl vnli^i Ti^ I'mf. KrantnUire, in de

(intwikkeüngsUjn van hi*t i>drli^mtiitan-snie hui. sltUct

dat «rhttr Rechts bij eeo wer vt-rgaundr tOcp;i,ssm^ de rusl

in Vlaanderen zal kminen hcrstelli'n; ef-n ori;ani^ïir van

hi't Vlji.iniï^h iiJiiidTiaUsmc- ten sloïti-, bi] vtK-rt^iun nde-

bardiiekkighuid viin BelgiC om de Niidurlandsciif tuhuur-

centraüsatie in VUanderai Ic beïeltcn, dk het volk gcr*^

ttiaakt OTQ een altijd mogelijk vnlgend mteniatlr>iiaal

cnnfTirt, de cifiin ptJitit-k'" lijn H' Ir^ kk- ik Er 7hi1 in Vlaan-

deren waarschijiüijk nog htfl w^i ^vuikvd geleden

moetra wordöi voor een bevrcdiscndc r^eling ïal verkre-

gen ^jn. Do pri -vt (lil if-n hi Inn^Tjik datd van hel volk be^

ïioll is er iHitrr Imre V'f>t, it.if li i d i:ir. mi Tn-T rrnmaal

het nationüle ^t.^Ildpunt verwuiin nicï Mn.r /.U d ragsLhnk-

kcfi. Veel lal afhangen van de vraag of dc Vlaamsdi na-

tionale JeidH-r^ in staat zuil' n Mijven, prakliw:ln' politiek,

die de o^iU-^siiiij Vit» In iM il li nnlinnJtli- prifhlumen als

eersU punt van genu i n.-. lui|j|"ilijkL- jtUf nstilit. en per-

soonëjlöe ieveii5beM^aawin§(, die daarbij onveranderd en

onaangetast bÜjft. uit clkandrr t-' li-mden. Of 7ij < r zullen

voor weten Ie ?jiTgi?n. f^^k \\.u]n<-T d-- i indien der orga-

nisatie een apari manli' i ii ii [i(*iHi/-ik<.lijk maakt, dal

dit in elk gcvA) met een geumenlijk str^dm blijft ge-

paard gaan en niet, als /cx> dikwijl^ in de ge^hiedenls

diT ^ ! ';!-Ti'-^he N-wt^ng, t-en ^.onderling" strijden wordt.

U \'- -|>n king \dn óoe mogelijkheden lïgt echter buitcn

mijn plan.

Wi'n il'iil wa^ niet, bit r i^ne aplnwng fi^rmiiWren,

allwo lu i prubleeni mtien te zetten, en daardoor u. Hol-

landsche lewr, duid^ilijk te maken, dat in Vlaanderen ben

volk v«n Nedcriandsche beiJchaving. voor het beh*>ud en

de algche^ vcrwinnng daarvan -^ïrijdT.aldustoepassi-ndeijp

veranderde toestanden^ het oude devies van den roem-

rijken stichter onzer natie Je malntiendrai".


